
D Ü S T U R 

Birinci tertib 

GILD 

6 
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, 18 zilhircp 1305 14 ağustos 130! Umum şer'iyeden dolayı tah
tı muhakemeye alınacak nü vahin 
mercii muhakemeleri hakkında ka
nun 143 

12 şaban 1306 1 nisan 1305 3 zilhicce 1291 tarihli infakı 
evtam ve eramil ricali ilmiye ni
zamnamesinin 19 uncu maddei 
musahhahasile maddei mezkûreye 
miizeyyel fıkrai nizamiye 326 

! 14 gafer 1307 27 eylül » İnfakı eytam ve eramili ri
cali ilmive nizamnamesinin 12 sa
han 1306 tarihli 19 uncu maddei 
musahhahasıma miizeyyel fıkrai 
nizamiye 157 

18 reeeb 1309 5 şubat 1307 İnfakı eytam ve eramili ricali 
ilmiye Nizamnamesinin tashih olu
nan on dokuzuncu maddesi 1179 

20 şaban 1310 25 şubat 1308 Şirketi Umumiyei Osmaniye 
nizamnamei dahilisinin 56 ncı mad
desi makamına kaim olmak üzere 
tashihan kaleme alman maddei 
nizamiye 1377 i 

5 rebiülevvel 1312 25 ağustos 1310 Tariki İlmiye TeJkaüd Nizam
namesi 1500 : 

7 < -rma ?.i\ r1 f l) 1 1 r 24 teşrinisani 1310 İlmiye tekaüd sandığı nizam
namesine müzeyyel maddei ni
zamiye 1544 

Mülk iye 

19 şaban ]304 30 nisan 1303 Memurini mülkiyenin tercii-
mei hallerinin sureti kayıd ve 
tahririne ve teferruatına dair tarif-
name 3 
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2 zilkade 1305 haziran 1304 Devairi askeriyede müstah
dem memurin ve ketebei mülkiye 
tekaüd nizamnamesi 46 

29 şaban > 28 nisan » Memurin muhakemesi nizam
namesine müzeyyel fıkrai nizami
ye 81 

18 zilhicce > 11 ağustos > Memurin muhakemesi nizam
namesine müzeyyel fıikrai nizami
ye 129 

24 muharrem 1306 19 eylül > İradeli memurinin icrayı mu-
hakematı vazifesile mükellef ol
mak üzere Şûrayı Devlette bir bi
dayet mahkemesi teşkili hakkında 
irade 209 

29 > > 24 » » lstanköy ceziresinin Sakızdan 
fekki irtibatile merkezi vilâyete 
ilhakı hakkında irade 212 

5 saf er > 29 > > Kaza Ikaymakamlarile nahiye 
ve tahrirat müdürlerinin intihab 
ve tayinine m e m u r komisyonun 
vezaifine dair nizamname 224 

2 rebiûlahır > 24 teşrinisani » Serfioe Sancağının Manastı
ra v e Katerin Kazasının Selâniğe 
ilhakı hakkında irade 307 

2 » 

12 gaban 

> 

> 

24 > 

1 nisan 

> 

1305 

İftihar madalyası nizamna
mesi 

5 receb 1305 tarihli memuri
ni mülkiye terakki ve tekaüd ka
rarnamesinin 35 inci maddei mu-
sahhahası 

308 

327 

26 şevval 12 haziran » 3 rebiülevvel 1288 tarihli me
mur in muhakemesi nizamnamesi
ne müzeyyel fıkrai nizamiye 390 

I 
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27 zilkade 1306 13 temmuz 1305 23 rebiülevvel 1284 tarihli teş
kilâtı vilâyet nizamnamesine mü-
zeyyel fılcrai nizamiye 397 

11 zilhicce » 27 » Van, Bitlis ve Erzurum Vilâ
yetlerinde mer'î olacak talimat 404 

25 safer 1307 8 teşrinievvel » ."> rebiülevvel 1288 tarihli Me
murin Muhakemesi Nizamname
sine mnzeyyel fıkrai nizamiye 458 

7 rebiülevvel 20 » * Almanya İmparatorile mü
lakatı seniye madalyası ihdası hak
kında iradei seniye 461 

10 saban 19 mart 1306 Mülkiye memurin ve ımensu-
bininden yangın vesaireden musab 
olanlara mahsus ve tahtı riyaseti 
mufahhamai hazreti padişahide 
müteşekkil iane komisyonu âlisi 
nizamnamesidir 566 

13 > > 22 > Kaza kaymakamlarile nahiye 
ve tahrirat müdürleri intihap ko
misyonuna mütedair 5 safer 1306 
tarihli nizamnamenin 14 üncü mad-
dei musahhahası 570 

12 rebiülevvel 1308 14 teşrinievvel » Altın imtiyaz madalyalarını 
zayi edenlere esmanı bilistifa mü-
eeddeden diğerinin itası hakkında 
iradei seniyei hususiye 783 

21 receb 18 şubat •» Bir müddet hâli muattaliyet-
te kalan Takvimi Vefcayiin tekrar 
intişarı hakkında iradei seniye 933 1 

15 «aban 13 mart 1307 Rütbei seniye ile nişanı âli
lerin ashabı tevcih ve itasının dai-
rei teşrifata kayıd ve ruus ve be
ratlara badedderç ilânı hakkında 
iradei seniyei hususiye 952 
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25 ramazan 1308 22 nisan 130 7 Liyakat Madalyası Nizamna
mem 961 

22 muharrem 1309 25 ağustos > Yemen Vilâyetince memurin 
muhakematının ve Hazine ile mül
tezimin ve müteahhidin ve küfelâ 
beyninde mütehaddis deavinin 
Meclisi idarede rüyeti ve aşar be-
delâtı tekasitinin sureti istifası 
hakkında iradei seniye 1051 

24 safer 16 eylül Babıâli istatistik Encümeni 
Nizamnamesi 1105 

29 zilhicce > 11 temmuz 1308 Almanya İmparatorile müla
katı seniye madalyası hakkında 
iradei seniyei hususiye 1268 

selhi zilhicce » 12 > > Yemen fütuhatı madalyası 
Nizamnamesi 1268 

8 rebiülevvel 1310 17 eylül > Kaza ıkaynıalkamlarile nahiye 
ve tahrirat müdürlerinin intihab 
ve tayinine memur komisyonun 
vazifesine dair nizamname 1275 

25 rebiülahıı » 3 teşrinisani > Tahlisiye madalyası nizam
namesi 1287 

24 şevval 1310 29 nisan 1309 Memurini mülikiye terakki ve 
tekaüd (kararnamesinin 28 inci mad-
dei muaddelesi 1385 

18 safer 1311 18 ağustos * Hanedanı Âli Osmanî nişanı 
âlisi nizamnamesi 1423 

29 receb » 24 kânunusani » Şûrayı Devlet Muhakemat Da
iresinin bidayet, istinaf ve temiyiz 
sımfile derecatı selâsede teşekkü
lünde azanın adedile ekseriyetin 
sureti husulü hakkında. 1459 
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1 zilkade 1311 24 nisan 1310 Şûrayı Devlet bidayet muha
kemesinin vaz'ı aslisi mucibince 
bir reis iki aza ile icrayı mıihake-
me edebilmesi hakkında iradei se-
niye 

Ad l iye 

1474 

29 şaban 1305 28 nisan 1304 Teşkilât Mehakimi Kanunu
nun 49 uncu maddesine ilâve olu
nan fıkra 81 

4 rebiiilevvel 1306 27 teşrinievvel > 19 cemaziyela'hir 1296 tarihli 
Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nunu muvakkatinin 229 uncu mad-
dei muaddelesi 230 

18 safer > 12 > > Arazi Kanununun yüz on dör
düncü maddesi makamına kaim 
olmak üzere tadilen kaleme alı
nıp mer'iyet ahkâmına bil'istizan 
iradei seniyei hazreti hilâfetpe-
naıhî şeref müteallik 'buyrulmuş 
olan maddei kanuniye 235 

27 cemazireleYvM ^ 
\1 kânunusani Bulgaristandan sair Vilâyatı 

Şahaneye firar eden müttehemin 
ve malhkûminin suTeti iadeleri 
hakkında iradei seniye 311 

27 zilkade > 13 temmuz 1305 Devleti aliye hizmetinde bulu-
jıan ecnebilerin umuru memurele-
rinden dolayı merci muhakemele
rine dercedilecek kayıd hakkında 
iradei sen iye 393 

14 zilhicce > 30 > Vekâleti devriye veya beyi 
bilvefa tarikile terhin olunan em
lâk ve arazinin sureti furuhtu hak
kında iradei seniye 397 
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18 zilhicce 1306 3 ağustos 1305 Yemende Deavii Hukukiye ve 
Cezaiyenin merci ve sureti rüyeti 
ve Hudeyde Ticaret Mahkemesi
nin ipkası hakkımda iradei seniye 

13 safer 1307 26 eylül » 3 cemaziyelahır 12% tarihli 
mahj'jcimi nizamiye harç tarife
sinin 66 ve 67 nci maddeleri ma
kamına kaim fıkrai nizamiye 456 

Currei cemâı i r« l*h 11 kânunusani Ceraimi şahsiyeden dolayı me
murini mülkiye hakkında ımaha-
kimi adliyece tahkikat ve muha-
kematm suveri icraiyesine dair 
iradei seniye 496-j 

! 24 şaban > 2 nisan 130C Heyeti ithamiyelerin lağvı 
hakkında irade 585 

3 tafer 1308 6 eylül » Serseri mazannai su' olan eş
has hakkında nizamname 748 

! 6 > > 9 > Vekâleti devriye ile teshin ve
ya vefaen ferağ olunup bilmüza-
yede satılan emlâk ve arazinin ic
ra dairelerince sureti tahliye ve 
teslimi hakkında iradei seniye 753: 

10 > > 13 » 

I 

Umuru menrurelerine müteal
lik ceraimi müştereke erbabından 
vefat eden memurin veresesi hak
larında ikame olunacak hukuku 
şahsiye davalarının mercii rüyeti 
hakkında iradei seniye 757; 

g c«aMiiy«l«lur > 6 kânunusani > îcra 'Kanununun 39 uncu mad
desine 2 şubat 1299 tarihinde tezyil 
olunan fıkraya zeylen kaleme alı
nan fıkrai kanuniye 837 



G 

Tarihi Mündericat 

II
 

S
ah

if
e 

nu
m

ar
as

ı 

3 receb 1 3 0 8 3 1 kânunusani 1 3 0 6 icar ve isticar mukavelename
lerine kefaleti mutazammın yazı
lacak hamiş ve zaJıriyelere yapış
tırılacak pullar hakkında 908 

26 ramazan •» 3 nisan 1 3 0 7 Murabahacılarla iğfal eyle
dikleri eşhas beyninde zuhur eden 
deavî ve muhakematta faizin had
di nizamiyi tecavüz ettirmemesi 
hakkında irade 956 

1 9 safer 1 3 0 9 1 1 eylül » Talâk ve vefiyat vukuatını ih
bara bir müddet tayini hakkında 
iradei seniye 1075 

19 zilkade 2 haziran 1 3 0 8 Ceza Kanununun 58 inci mad-
dei muaddelesine tezyil olunmak 
üzere kaleme alınan fıkrai kanu
niye 1247 

14 zilhicce 2 9 » » Hıttai irakiyede canibi miri
den mazbut arazi hakkında hakkı 
karar davasının ademi istimaı ve 
arazii mahlûlenin sureti teffizi 
hakkında iradei seniye 1260 

7 "maz iye l a ln r 1 3 1 0 kânunuevvel 1 3 0 8 Ceza kanununun 157 nci mad-
dei muaddelesi 130' 

i 15 » s> 2 3 » Ceza davalarında alınacak 
borçlar ile olbobda Devletçe ihti
yar olunan masariften zimmetinde 
kalan mebaliğin sureti tahsili hak
kında iradei seniye 130 

9 şaban » 1 5 şubat Usulü intihabı memurini Adli
ye Kanununa tezyii edilmek üze
re kaleme alınan mevaddı kanuni
ye 136' 

' 3 0 ramazan » 5 nisan 1 3 0 9 9 şevval 1276 tarihli zeyli ka
nunu ticaretin 8 inci maddei muad

1381 delesi 1381 
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er«l 1 3 1 1 2 5 kânunupvyçl 1 3 0 9 28 zilhice 1274 tarihli Ceza Ka
nununun 133 üncü maddei muad-
delesi 1458 

5 zilkade » 2 8 nisan 1 3 1 0 Usulü intihabı memurini Ad
liye Kanununa zeyil edilmek üze
re kaleme alınan maddei kanuniye 

Mal iye 

1476 

2 4 şaban 1 3 0 5 2 3 nisan 1 3 0 4 Ergani bakır madeninin ilti-
zamen idaresi hakkında mukavele
name 29 

3 şevval > 3 1 mayıs * Harç tarifesinin 81 inci mad
desi makamına kaim maddei ni
zamiye 82 

; 1 7 * 
1 5 haziran > Havrandan Şama ve Şamdan 

Havrana her nevi eşya ve zehair 
nakledecek deve, esp ve ester ve 
merkepten alınacak resmi müruri-
yenin sureti istifası hakkında ka
rarname 91 

2 zilkade 2 0 > Maliye Hazinesine 301 ve 302 
senelerinde tekaüd sandığından 
edilen istikraz hakkında mukave
lename 93 

2 > > 2 0 > Memurini mülkiye tekaüd ka
rarnamesinin zeyli makamına" ka-
•im fıkrai nizamiye 95 

17 » > 14 temmuz Resmi Damga nizamnamesi
ne müzeyyel mevaddı nizamiye 120 

17 » • 14 > > Müskirat resmi mirisi nizam
namesinin 4 ve 5 inci maddelerine 
müzeyyel fıkaratı nizamiye 121 
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17 zilkade 1305 14 temmuz 1304 Memaliki ecnebiyeye ihraç 
olunacak şarapların resmi mirisi 
ile gümrük resmi hakkında nizam
name 120 

: 24 > » 21 > » Havalât ve irad ve masraf 
usulünün kat'iyen ref ve ilgasile 
emvali Devletin merkeze celbi 
hakkında irade 122 

24 > » 21 » Resülmali itibarisi 1 474 000 
Osmanlı altınından ibaret olmak 
üzere % 5 faizli tahvilâtın ihracı
na dair nizamname 124 

26 22 > > Re<mi Damga Kanununun 23 
üncü maddesine müzeyyel fıkrai 
kanuniye 152 

3 muharrem 1306 29 ağustos 5 zilkade 1303 tarihli emlâk 
ve temettü vergisi nizamnamesinin 
12 nci maddei muaddelesi 153 

3 29 » Vergi tezkeresini zayi edenler
den alınacak harç hakkında irade 184 

18 > » 13 eylül Şehremanetindeki vergi ida
resinin ve tahsil memurlarile mu
hamminlerinin hazineye nakline 
dair irade 207 

26 > 21 > Tapu usulünün bidayeti tesi
sinden beri icra olunan yoklama
larda septi defter edilen muame
lât harçlarının terkini kayıdları 
hakkında irade 210 

2 safer > 26 > > Bir buçuk milyon liralık istik
raz akdine dadr mukavele 216 
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17 safer 1306 11 teşrinievvel 1304 Hazinei Celilei Maliyenin bil
cümle makbtızatile kablelvuku 
medfuatı tedkik ile tahtı tasdika 
alınmak ve umur ve muamelâtı 
maliyenin mecrayi intizam ve 
emniyette cereyanına müdekkikane 
nezaret kılınmak ve makamı neza
retin Maliyeye karşı kontrol he
yeti olmak üzere bu kerre sureti 
daimede teşkil olunan komisyo
nun vezaifini mübeyyin nizamna
me 231 

18 > > 12 » 

I 

» Muhacirini iskân ve tavtin ey
lemek üzere iştira ve tasarruf ede
cekleri emlâk ve arazinin harçları 
hakkında iradei seniye 232 

ı 16 receb 7 mart 1305 Memurin Kefalet Nizamname
sinin 10 safer 1307 tarihli 8 inci 
maddesini muaddil maddei niza
miye 323 

29 » 20 » Dersaadet ve bilâdı selâse em
lâk vergisi bekayası için 1300 sene
sinden 1304 senesine kadar olan 
maaşat vesairenin sureti kabulüne 
dair irade 325 

4 ramazan » 22 nisan Menafi ve maarif hissei iane
lerinin sureti istihsal ve ahzına 
dair kaleme alınıp mer'dyeti ahkâ
mına bilistizan iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şeref müteallik 
buyrulmuş olan nizamname 335 

28 » 16 mayıs Hazinei maliyece mubayaa 
olunacak murassa nişanlar ile ku
tu vesaire kıymetlerinin sureti tah
mini hakkında iradei seniye 351 
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24 jevval 1306 10 haziran 1305 Bu kerre tadilen kaleme alı
nıp tmer'iyeti ahkâmına bilistizan 
iradei seniyei hazreti hilâfetpenahî 
şeref müteallik buyurulan aşar 
nizamnamesi 365 

4 zilkade > 20 haziran > Tasfiyei Düyun tahvilâtının 
başa baş kabulü müddetinin 1305 
senesi şubatı nihayetine kadar 
temdidi hakkında iradei seniye 390 

6 > > 22 » > 12 cemaziyelâhır 1299 tarihli 
Dersaadet ve tevabii Balıkhane 
idaresine mütedair nizamnamenin 
13 üncü maddei muaddelesi 391 

6 » » 22 » > 18 safer 1299 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesinin 30 uncu 
maddei muaddelesi 391 

29 zilhicce 

14 safer 

> 

1307 

14 ağustos 

27 eylül 

» 

» 

Altılıkların tedavülden refi 
hakkında 1 kânunusani 1303 ta
rihli nizamname ile 7/19 şubat 
1303/1888 tarihli mukavelename
nin 1306 senesi martı gayesine ka
dar temdidi hakkında iradei. se
niye 

Memurini mülkiye terakki ve 
tekaüd kararnamesinin 12 şaban 
1306 tarihli 35 inci maddei muad-
delesine müzeyyel fıkrai nizamiye 

429 

458 

9 rebiülahır > 21 tejriniaani » 5 receb 1301 tarihli memurini 
mülkiye terakki ve tekaüd karar
namesinin 30 uncu maddei muad
delesi 471 

13 c«m«ıir.l«TT«l » 24 Uaanuarrel » Vilâyatta umuru maliyenin 
sureti idaresi hakkında Mülkiye 
ve Maliye memurlarının vazife ve 
mesuliyetlerinin derecatım mü-
beyyin nizamname 488 
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1 1 4 rema/ivelevvet 1307 25 kânunuevvel 1305 19 ramazan 1299 tarihJi Resmi 
Damga Kanununun 22 nci madde
sine müzeyyel maddei kanuniye 490 

21 c e m a 7 Î y e l f vvel ^ 1 kâmı ıııı*atli Memurini maliyenin irae ede
cekleri küf elanın tayini derecatı 
hakkında iradei seniye 491 i 

28 8 > Harç tarifesinin 66 ve 67 nci 
maddeleri makamına kaim olmak 
üzere kaleme alınan fıkrai niza
miye 495 | 

28 receb > 8 mart 1306 Bütçe ve muvazenesinin tanzi
mi hakkında mazbata ve iradatı 
seniye 587 

8 ramazan » 15 nisan » 1881 senesi yüzde beş faizli 
tahvilâtı mümtazesi ile mübade-
leten 1890 senesinde mevkii teda
vüle çıkarılan yüzde dört faizli 
tahvilâtı mümtaze ile tahvilâtı Os
maniye istikraz mukavelenamesi 609 

5 şaban )308 4 mart 1307 Hesmi Damga Kanununun 12 
nci maddesine tezyil edilmek üze
re kaleme alınan fıkrai nizamiye 949 

27 » » 25 > > Tasfiyei düyun tahvilâtının 
başa baş kabulü için muayyen 
olan müddetin 1307 senesi şubatı 

nihayetine kadar temdidi hakkın
da iradei seniye 953 

19 ramazan > 16 nisan > Memaliki ecnebiyeden getiri
len maden sularının tasdiki halisi-
yetleri için şişe ve kaplarına 5 
paralık bandrol ilsakı hakkında 
iradei seniye 958 
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24 şevval 1308 21 mayıs 1307 Harcırah Kararnamesinin al
tıncı maddesi makamına kaim ol
mak ve hükmü 28 zilhicce 1301 ve 
6 teşrinievvel 1300 tarihinden iti
baren meriyülicra tutulmak üzere 
tadilen kaleme alınan maddei ni
zamiye 999-

21 saf er 1309 13 eylül » Tahvilâtı Osmaniyenin esham 
ve mukataat ve istikrazı dahilî 
tahvilâtı ile mübadelesi için tayin 
olunan müddet hakkında iradei 
seniye 1078 

Gurrei rebiülabır » 23 teşrinievvel » Vilâyat Deftardarlarile elviye 
muhasebecilerinin tekaüd sandığı 
aidatını vermedikçe memuriyete 
tayin olunmamalarına dair iradei 
seniye 1108 

27 cem»7 . iyrlcvvc > 17 kinıınııpvrrl > Memurini mülkiye mazulin 
maaşlarına dair kararname 1149-

18 receb » 2 şubat Mülkiye Tekaüd Nizamname
sinin tashih olunan 35 inci mad
desi 1179 

2 3 saban 1308 21 mart > Meskukâtı Osmaniye darb üc
reti hakkında iradei seniye 1203 

12 ramazan 1309 2 8 mart 1 3 0 8 Meskukâtı Osmaniye darb üc
retinin tenzili hakkında iradei se
niye 1203 

18 şevval 2 mayıs Hayvanat resminin ilgasile 
Dersaadette sarf edilen nallardan 
kemafissabık damga resmi istih
sali hakkında iradei seniye 1209 

25 zilkade 8 haziran » Aşar nizamnamesinin sekizin
ci maddesi makamına kaim ol 
mak üzere kaleme alınan maddei 
nizamîye 1252 
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2 8 zilkade 1 3 0 9 1 1 haziran 1 3 0 8 Tahsili emval nizamnamesinin 
25 inci maddesi makamına kaim 
olmak üzere tadilen kaleme alınan 
maddei nizamiye 1253 

2 8 > > 1 1 > > Kıbrıs ceziresinin fazlai vari
datı olarak İngiltere tarafından 
Saltanatı Seniyeye verilecek meba-
liği seneviyenin miktarı hakkında 
iradei seniye 1254 

2 4 zilhicce > 1 5 > > Aşar nizamnamesinin 3 9 uncu 
maddesine müzeyyel fıkaratı niza
miye 1258 

2 9 > > 1 1 temmuz Memurini mülkiye mazuliyet 
maaşı kararnamesinin 8 inci mad
desine müzeyyel fıkrai kanuniye 1265 

1 3 rebiülevvel 1 3 1 0 2 2 eylül » Memaliki Şahane duhanları 
müşterekülmenfaa Reji idaresinin 
nizamnamei aslisine tezyil olun
mak üzere kaleme alınan mevaddı 
nizamiye 1280 

2 2 > , 1 teşrinievvel > Tasfiyei düyun tahvilâtının ta
kas mahsub suretile ifa ve istifası 
ve başa baş kabulü müddetinin 
1308 şubatı nihayetine kadar tem¬ 
didi hakkında iradei seniye 1283 

2 cemulrtltTval 1 3 0 9 2 8 " i r l n l r r r e l 1 3 0 7 Memaliki Mahrusai Şahaneye 
ecnebi tömbekisinin inhisar sure
tile idhal ve furuhtu için teşekkül 
eden şirketle akdoluman mukavele
name 1296 

2 2 «•uty.levrel 3 0 teşrinisani 1 3 0 8 Harç tarifesinin 87 nci mad
desine müzeyyel fıkrai kanuniye 1303 

3 cena r i r c l th ı r y 1 1 kânunuevvel » Bedeli öşürleri dun olan çift
likler meraları bedeli öşürlerinin 
sureti takdir ve istifası hakkında 
iradei seniye 1303 
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2 8 receb 1 3 1 0 4 şubat 1 3 0 8 Dersaadet emlâk vergisinin 
tahsili hakkında nizamname 1338 

5 ramazan » 1 9 mart 1 3 0 9 Resmi Damga Kanununun se-
farata tarihi tebliğinden itibaren 
üç ay sonra ecnebiler hakkında da 
mer'iyeti ahkâmına dair iradei se-
niye 1377 

4 zilkade » 8 mayıs > Yüzde dört faizli 1893 senesi 
tömbeki istikrazı mukavelena
mesi 1388 

7 » > 1 1 > » îdarei umuru maliyei vilâ
yetçe memurini mülkiye ve mali
yenin vezaifi hakkında ba iradei 
seniyei hazreti hilâfetpenahî mev
kii icraya vazolunan talimattır 1398 

2 9 > » 

i zilhicce » 

2 haziran 

I 

1 8 » 

1 3 0 9 

» 

Aşar ve rüsumat mültezimleri
ne verilecek zabıtnamelerin kırk 
paralık pula tâbi tutulması hak
kında iradei seniye 

Bilcümle etibbanın temettü 
vergisinden istisnası hakkında 
iradei seniye 

1403 

1404 

1 0 rebiülevvel 1 3 1 1 8 eylül 1 3 0 9 Resmi Damga Kanununun 7 
zilkade 1304 tarihli 10 uncu mad
desi makamına kaim olmak üzere 
kaleme alınan maddei kanuniye 1429 

1 4 » » 1 2 > Maihsülâtı dahiliyeden olan' 
hınta ile daküküı Kile resminden 
istisnasına dair irade 1430 

8 rebiülahır » 6 teşrinievvel Harir tohumu istihsal ve fü-
ruhtuna mahsus nizamname 1433 

1 7 cenuz lye le r re l > 1 4 teşrinisani > Resmi Damga Kanununun ec
nebiler hakkında mer'iyeti için 
muayyen müddetin temdidi ve 
müteferriatı hakkında. 1447 
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1 sabân 1 3 1 1 26 kânunusani 130<J Infisal veya becayişleri vuku 
bulacak sefaret ve şehbenderane 
memurlarına yevmi infikâkleri-
ne kadar tam maaş itası ve müte-
ferriatı hakkında. 1460 

ı 1 taban 2 6 kânunusani Tahsili Emval Nizamnamesi 1461 

j İS » 7 şubat > Bir taraftan Devleti Aliyei Os
maniye nam ve hesabı samisine 
olarak hareket eden Sadrazam Fe-
hametlû Devletlû Cevad Paşa ve 
Maliye Nazırı Devletlû Nazif Pa
şa Hazeratı ve diğer taraftan tön-
beki şirketi unvanlı anonim şir
ketinin müdürü mebusu olup şir
keti merkume nam ve hesabına 
hareket eden Vikont Jorj Dozogb 
beyninde 8 cemaziyelevvel 1309 ve 
28 teşrinisani 1 3 0 7 ve 1 0 kânunuev
vel 1891 tarihli mukavelenameye 
zeyil olmak üzere hususatı atiye 
bilmukabele karargir olmuştur. 1466 

21 > > 1 İS > > Yüzde dört faizli 1894 senesi 
şimendifer istikrazı mukavelena
mesi 1468 

9 zilkade » 2 mayıs 1 3 1 0 Yüzde üç buçuk faizli 1894 se
nesi istikraz mukavelenamesi. 1476 

29 zilhicce » 21 haziran > Umum yurtluk ve ocaklık ay
lıkları mahlûlâtımn haizi hukuku 
irsiye olan efradı aileye intikali 
hakkında 1463 

16 c e k u r i r e l n v e l \3\2 1 
ı 3 teşrinisani 

1 3 1 0 Arazii emiriye üzerine 1300 
senesinden 1310 senesine kadar bi-
lâ ruhsat yapılmış olan ebniyenin 
nedimlerinden sarfı nazarla iki 
kat bedalâtı öşriyeye rabtı hakkın
da 1523 
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7 CENUZÎYELAHıR 1312 24 teşrinisani 1310 Ecnebi tönbekilerinin muame
lâtı rüsumiye ve teftişiyesiae dair 
nizamname 

Dahilîye 

1 5 3 5 

22 şevval 1305 20 haziran 1304 Gaz ve ispirto ambarlarına 
dair talimat 9 2 

12 ramazan 1306 30 nisan 1305 Hayvan ihracı memnuiyeti-
nin tiftik keçilere de şümulü ol
mak üzere ilgası hakkında irade 3 3 9 

39 > > 13 mayı* Mutasarrıflık ve mektupçu
luklara mazulinin sureti intihap 
ve tayini hakkında iradei seniye 3 5 0 

14 zilhicce > 30 temmuz > Amele tahririne mahsus Ni
zamname 407 

26 şaban 1307 4 nisan 1306 Tese'ülün men'ine dair Ni
zamname 6 0 7 

19 CEM««I»EWVYFL 1308 19 kânunuevvel » Nüfus ve mürur nizamname
leri veçhile cezai nakdî itasından 
imtina edenlerin hapsile mücaza-
tına dair mazbata 8 2 7 

29 rebiülevvel 1309 21 teşrinievvel 1307 Bekçi ve kolcuların silâh ta
şımalarına mezuniyet itasına dair 
iradei seniye 1 1 0 9 

1Q cemaıiralahır » 30 kânunuevvel » Esnaf kaleminin sureti teşkil 
ve vezaifim mübeyyin talimat 1 1 5 0 

28 ramazan 

14 > 

1310 

1312 

ı 3 nisan 

27 şubat 

1309 

1310 

Tabiiyeti ecnebiyeye duhul is
tidasında bulunanların metmaliki 
şahaneye avdet etmemek şartile 
tebdili tabiiyetlerine müsaade olun
ması hakkında iradei seniye 

Dersaadet ve bilâdı selâsede 
bulunan otel ve misafirhaneler 
hakkında talimattır 

1 3 7 9 

1 5 6 5 
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Polis 

25 rebiülevvel 1312 17 teşrinievvel 1310 Polislerin terfii hakkında ira
dei seniye 

Har ic iye 

1139 

19 > 1306 7 mayıs 1305 Vilâyatı şahanede memurini 
mahalliye ile ecnebi memurları 
arasında icra olunan merasimi teş
rifattan dolayı zuhur etmekte olan 
ihtilâfata nihayet verilmek üzere 
kaleme alınan talimattır 340 

26 rebiülevvel 1307 9 teşrinisani > Suriyeye ve memaliki şahane
nin cihatı sairesine muhaceret eden 
Cezairliler hakkında Fransa ile 
mümza itilâfname 469 

22 rebiülahır » 4 kânunuevvel » Userayı zenciye ticaretinin 
men'ine dair kanun 486 

7 ramazan » 11 nisan 1306 Hidviyeti Mısriye ile İngiltere 
Devleti beyninde münakid Ticaret 
Mukavelenamesi 599 

16 zilkade > 21 haziran > Men'i esaret hakkında kaleme 
alman senedi umuminin Hükümeti 
seniye murahhası tarafından im
zası hakkında mazbata 672 

15 » » 20 » > Karadağ hududunda mer'alar 
mes'elesinin hüsnü hal ve faslı için 
Erkânı Harp Mirlivalarından Ta
bir Paşanın memuriyeti hakkında 
irade 674 

16 > > 21 > » Brüks.el Konferansının senedi 
umumisi 676 
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2 6 ağustos 1 8 9 0 / 1 3 0 6 Almanya İmparatorluğu ve 
Prusya ıKırallığı ile devleti aliyei 
Osmaniye beyninde mün'akid ti
caret ve seyrisefain muahedesi 728 

2 7 » Devleti Aliyei Osmaniye ile 
Devleti traniye arasında akdolu-
nan posta mukavelenamesi 737 

2 7 rebiiilevvel 1 3 0 8 2 9 teşrinievvel 1 3 0 6 Seyabine tercümanlık edenler 
hakkında nizamname 784 

27 rebiülahır » 2 8 teşrinisani » Hilafı memnuiyet getirilip 
derdest ile itak olunan üserayı zen-
ciyenin temini ihtiyacatı hakkın
da mazbata 822 

7 c e m u i y e l a h u \Ş\2 
24 teşrinisani 1 3 1 0 Pasaport nizamnamesi 

Askerî 

1530 1 
1 2 saban 1 3 0 6 1 nisan 1 3 0 5 Erkân, ümera ve zabıtanı as

keriye ailesine tahsis olunacak (ma
aşlara mütedair nizamnamenin 5 
inci maddesinin 1 inci fıkrai mu-
sahhahası 327 

1 2 > 1 » > zilkade 1305 tarihli askeriye
de müstahdem memurin ve ketebei 
mülkiye tekaüd nizamnamesinin 
19 ve 21 nci maddei musaMıahası 328 

22 » % 1 1 > Esnanı redife dahilinde bulu
nan memurinden silâh altına alın
maktan müstesna bulunacaklar 
hakkında iradei seniye 329) 

1 4 zilhicce > 30 temmuz » Hıttai Hicaaiye ve Yemani-
yede bulunan zalbitan ve efradı 
askeriye müddeti (hizmetlerinin su
reti istisnaiyede hesap olunması 
hakkında iradei seniye 40»| 
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1 2 muharrem 1307 27 ağustos 1305 Tedariki vesaiti nalkliyei as
keriye kanunnamesi 130i 

1 4 saf er > 27 > > Devairi askeriyede .müstahdem 
memurin ve ketebei mülkiye teka
üd nizamnamesinin 12 şaban 1306 
tarihli 21 inci maddei muaddele-
«ine ımüzeyyel fılkrai nizamiye 457 

1 4 > > 27 » 

1 

> Erkân, ümera ve zabıtanı as
keriyeden vefat edenlerin eytam 
ve eramiline tahsis olunacak ma-
aşilara mütedair 12 şaban 1306 ta
rihli 5 inci maddei ımusaıhlhahası-
na müzeyyel fıkrai nizamiye 457: 

1 7 rebiülahtr » 29 teşrinisani > Mektebi Tıbbiyei Askeriyei 
şahane talebesinden iki sene bir
birini müteakiben terfii sınıf ede-
miyenlerin askere alınması hak
kında iradei seniye 484 

2 1 muharrem > 5 eylül > Seferberlik Nizamnamesi 523 

2 7 remazireUbır 1306 1 6 şubat 1 3 0 4 Redif debboylarında istihdam 
edilecek efradı askeriye hakkında 
•nizamnamedir 5 5 0 

2 7 cemaı i re l ıh ı r 1 3 0 6 16 jubat 1304 Ahali yedine geçmiş olan es-
lâihai emiriyenin toplattmlması 
hakkında meclisi mahsusu vükelâ 
mazbatası 804 

7 rebiülahır 1 3 0 8 i 8 teşrinievvel 1306 Hamidiye süvari alaylarına 
dair kanunname 990 

6 safer 1 3 0 9 2 9 ağustos 

i 

1 3 0 7 Eren ve Merdiven köyleri aha
lisinin dahi askere ali manaları hak
kında 1057 
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17 Safer 1309 9 eylül 

18 R E C E P 
5 şubat 

5 > 

21 ailkade > 4 haziran 

9 şaban 

24 îevvai 

> 1 5 şubat 

» 2 9 • 

1 3 0 7 

1 3 0 8 

1 5 ramazan 1 3 1 0 2 7 temmuz 

2 0 M i M M İ y e U h l » 1 3 1 0 2 8 kânunuevvel 1 3 0 8 

1 3 4 9 

Mündericat 

Ahzı asker kamisyorru szasm-
dan vazifesini suiistimal edenler 
aleyhindeki deavinin Divanı harp
lerde rüyeti ve müteferriatı hak
kında iradei seniye 

Erkân ve ümera ve zabıtanı 
askeriye ailesine tahsis olunacak 
maaşlara dair nizamnamenin (be
şinci maddesinin tashih olunan 
birinci fıkrası 

Devairi askeriyede müstahdem 
memurin ve ketebei ımü İkiye teka
üd nizamnamesinin tashih olunan 
yirmi birinci maddesi 

Asakiri şahane ile ahali bey
ninde zuihur edecek daavinin tayi
ni mercii ve sureti rü'yeti hakkın
da Şûrayı Devlet Tanzimat Dai
resi mazbatası 

tdarei Askeriye Nizamname
sinin harcırah faslına zeyllen ka
leme alınan mevaddı nizamiye 

Asakiri zabtiyenin vezaifi mül
kiyelerine dair olan talimatın se
kizinci maddesile maddei mezkû-
reye 22 şevval 1287 tarihinde tezyil 
edilen fıkra makamına kaim mad
dei nizamiye 

Amele Nizamnamei Dahilisi 

Müşiranı askeriyeden vefat 
edenlerin ailelerine verilecek maa-
şata mütedair 6 recep 1302 tarihli 
nizamnamenin 1 inci (maddei mu
addelesi 
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i 20 « m a ı i y e l e Y v ı l 17 teşrinisani 1309 İleli sariyei müblikeden dola
yı Dersaadette tathirat ve tebhirat 
ifratına memur olan asakiri şaha
ne zabitan ve efradının zammı 
maaşatile bunlardan şu hizmel 
uğrunda vefat edenler olursa aile
lerine ita edilecek maaşların su
reti tahsisini mübeyyin nizamname 1449 

29 > » 26 > Berrî ve bahri asakiri şahane 
taburları imametleri tevcihatının 
Evkaf Nezaretinin takriri üzerine 
icrası hakkında iradei seniye 

R ü s u m a t 

1456 

14 gaban 1305 13 nî an 1304 Memaliki şahaneden Bulgaris-
tana giden emtiadan alınan güm
rük resminin % bire tenziline da
ir irade 22 

26 zilhicce > 22 ağustos Müskirat nizamnamesine zeyl 135İ 
2 receb 1306 20 şubat Fabrikalar birinci defa tesisi 

için hariçten celb olunacak maki
ne ve alât ve edevatı sairenin güm
rük resmimden muafiyetine dair 
talimat 320 

19 «erval 5 haziran 1305 Klorat dö potasın dahi gü-
ıherçile gibi memaliki Osmaniye-
ye men'i duhulü ile dahilde sure
ti furuhtu hakkında iradei seniye 353) 

506| 

711 

28 C « B U İ T « l > h l t 

26 zilhicce 

1307 6 şubat 

31 temmuz 

» 

1306 

Ticaret Muahedatının tecdi
dini müteakip dahilî gümrük res
minin lağvı hakkında iradei seniye 

Memaliki ecnebiye mam ula
rından celbolunacak alât ve ede
vatı ziraiyenin gümrük muafiyeti 
müddetinin temdidi hakkında ira
dei seniye 

353) 

506| 

711 
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19 rebiiilahır 1308 20 teşrinisani 1306 Gümrük antrepolarına ve 
muamelâtına dair nizamname 806 

21 » » 22 » Devleti aliye rüsumat emane
ti celilesi'le Mısır gümrükleri ida
resi beyninde hasıl olan sureti tes
viyedir 816; 

21 > 22 » Eşyayı ecndbiye için ita olu
nacak reftiyeler ile eşyayı dahili
ye için verilecek şahadetnamelere 
dair nizamname 819| 

5 ramazan 2 nisan 1307 Iran mahsulünden Devleti A-
liyei Osmaniye memalikine getiri
len tönbekiden yüzde yetmiş beş 
kuruş gümrük resmi alınmak esa
sı üzerine beyneddevleteyn tanzim 
ve teati olunan 2 şubat 95 tarihli 
kararname ahkâmı icabınca ba 
iradei seniye tanzim olunmuş 
olan tarife müddeti munkaziye ol
makla bu kere yeniden tanzim 
olunan tarifedir 

i 

955 
2 5 safer 1309 17 eylül Demiryolu ile naklolunacak 

emtiai ticariye ile yolcu eşyası 
hakkında gümrükçe olunacak mua
meleye dair nizamname 108Ü 

18 rebiülevvel » 10 teşrinievvel > Gümrük Nızamrnamei Umumisi ıııc 
26 receb 1310 2 şubat 1308 Mahsulâtı dahiliyeden olan 

Hınta ve Dakikin dahilî gümrük 
resminin ilgası hakkında 

Maarif 

1337 

13 ramazan 

26 şevval 

1306 1 mayıs 

12 haziran 

1305 

» 

Müzei Hümayun Nizamnamei 
dahilisi 

Dersaadette dilsiz etfale mah
sus bir mektep tesisine dair irade 

343 

383 
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2 2 zilhicce 1 3 0 6 7 ağustos 1 3 0 5 Mektebi Hukukta müteşekkil 
heyeti mümeyyize bilimtihan Ad
liye memuriyetlerinde istihdam 
edilmek üzere şehadetname istih
sal edenlerden alınacak harçlara 
dair iradei seniye 414 

\ \ cemazîrelahır 1 3 0 7 2 0 k â n u n ı i M B İ > İdadi mektepleri bulunan yer
lerde Küşdiye mekteplerinin İâğ-
vile tahsisatlarının mekâtibi idadi
ye tahsisatına ilâvesi hakkında 
iradei seniye 499 

ı 2 5 rebiülevvel 1 3 0 9 1 7 teşrinievvel 1 3 0 7 Maarifi Umumiye Nizamna
mesinin ikinci faslının Darül-
muallimin hakkında mevaddını 
tadil eden nizamname 1134 

4 cemarirelahır 2 4 kânunuevT^I > Mektebi Mülkiye Nizamna
mesi 1145 

4 > 24 > » Bu kere şerefsadır olan iradei 
seniyei hazreti padişahî mantuku 
celiline tevfikan ittihaz olunacak 
kararı mübeyyin kararnamedir 1149 

1 9 zilkade > 2 haziran 1 3 0 8 Matbaalar Nizamnamesinin 29 
uncu maddesine kaim olmak üzere 
tadilen kaleme alınan maddei ni
zamiye 1247 

2 zilhicce > 1 5 > Dersaadette küşad edilecek 
aşiret mektebinin şeraiti- tesisi 
hakkında iradei seniye 1256 

2 9 » > 1 1 temmuz Aşiret Mektebi Nizamnamesi 1265 
8 zilhicce 1 3 1 0 1 0 haziran 1 3 0 9 Mektebi mülkiyei şahaneden 

neşet edipte tagra memuriyetini 
kabulden istinkâf edenler hakkın
da olunacak muameleye dair ni-
aamname 1406 
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23 safer 1311 23 ağustos .1309 4 cemaziyelahır 1309 tarihli 
Mektebi mülkiye nizamnamei esa
sisinin 12 nci maddei muaddelesi 1424 

30 cema*iye levve! > 27 teşrinisani » Meclisi Vükelâca badettezek-
kür müsaadei seniye istihsal edil 
medikçe mektep küşadına ruhsat 
verilmemesi hakkında 1456 

11 > > 8 kânunuevvel Resmi Damga Kanununun ec
nebiler hakkında mer'iyeti için 
muayyen müddetin 1 mart 1310¬ 
1894 tarihine kadar temdidine dair 1457 

4 rebiülahır 1312 22 eylül 1310 Kız sanayi mektebine aid ak
çenin nemasile beraber sermaye 
ittihaz edilerek Maarif Nezare
tinde bir teshilât sandığı teşkili 
hakkında 1511 

21 
i 8 kânunuevvel > Matbaalara ve kitapçılara ve 

bunlara müteferri lıususata dair 
nizamname 

Nafıa 

Aydın Demiryolu Kumpanya
sının hazineden aramakta olduğu 
mebaliğin sureti tesvayesrftin isti
zanıma dair mukavelename 

1544 

23 

25 sahan 1305 24 nisan 1304 Selanik şehrimin 'her cihetine 
Vardar Nehrinden su celbi imtiya
zı mukavele ve şartnamesi 34 

28 > > 27 » Manisadan Somaya ve diğer 
taraflara birer şube inşası hakkın
da kasaba demiryolu kumpanya
sına imtiyaz itasına dair mukavele 
ve şartname 56 
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j 1 5 muharrem 1 3 0 6 10 eylül 1 3 0 4 Haydarpaşa - izmit şimendi
ferinin Ankaraya temdidi hakkın
da mukavele 184 

2 3 safer » 1 7 teşrinisani Göksu ve Paşa Köyünde bend-
1er tesisile Üsküdar ve icabeden 
mahallere su celb ve icrası hak
kında mukavele ve şartname 236 

1 1 0 > » 4 » Yafa - Kudüsü Şerif demir
yolu imtiyaz mukavele ve şartna
mesi 246 

2 3 > 1 7 > > Hükümeti Seniye ile Şirketi 
Hayriye beyninde akid ve teati olu
nan mukavelename 

j 

267 j 

1 6 rebiülevvel 2 9 > > Beyrut liman ve rıhtımı Os
manlı Anonim Şirketi Nizamna-
mei dahilisi 291 

1 4 » 6 teşrinisani » Mersinde bir tramvay inşası 
hakkında ruhsatname ve talimatı 
fenniye 300 

2 9 » > 2 1 » Edirne şehrinin hava gazile 
tenviri hakkındaki 18 rebiülevvel 
1305 tarihli imtiyaz mukavelena
mesinde ameliyata mübaşeret müd-
detile müddeti ikmaliyenin tem
didi hakkında iradei seniye 307 

1 0 cemaziyelahır * 3 0 kânunusani » Anadolu Demiryolu Şirketi-
îNizıamnamei dahilisi 312 

2 2 zilhicce 7 ağustos 1 3 0 5 Selanik tramvayı imtiyaz mu
kavele ve şartnamesi 416 

6 » 

1 

1 3 0 6 2 2 temmuz 3> Cebeli Lübnan muzafatından 
Kisvan Kazasında vaki nehri Ib-
rahimden bir cetvel küşadı ve mü
teferriatı imtiyaz mukavele ve şart
namesi 445 
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18 rebiiilahır 1307 29 teşrinisani 1305 Üsküdar ve Kadı Karyesi Os
manlı Anonim Su Şirketinin Ni-
zamnamei Dahilisi 476 

27 cemaKİfelahır 5 şubat Selanik şehrine su celbi hak
kındaki 25 şaban 1305 tarihli im
tiyaz mukavelenamesinde anonim 
şirketi teşkili için muayyen müd
detin temdidi hakkında iradei se
niye 505 

29 > » 7 > » Nefsi Şam ve Şam - Mezirp 
tramvayına aid mukavelename 507 

28 > » 1 6 > » Turuku muvaredenin ameli 
mükellefe ile inşası usulünün lâğ-
vile vilâyatta terhedilecek bedeli 
nakdî hakkında iradei seniye 520 

6 saban 15 mart 1306 Şam tramvayları ücurat tari
fesi 554 

7 > > 16 » > Yafa - Kudüsü Şerif Demir
yolu Osmanlı Anonim Şirketi Ni-
zamnamei dahilisi suretidir 558 

21 ramazan » 28 nisan > Adapazarından Ankara De
miryolu mevkifi Tramvay hattı 
imtiyaz mukavele ve şartnamesi 617 

24 » > 1 mayıs » Hayfadan Şatmı Şerife ve 
Havrana ve yine Hayfadan Akkâ-
ya kadar demiryolu imtiyazına da
ir mukavele ve şartname 630 

15 şevval 21 » > Selanik şehrine su celbi hak
kındaki 25 şaban 1305 tarihli im
tiyaz mukavelenamesinde anonim 
şirketi teşkili için muayyen müd
detin tekrar temdidi hakkında ira
de 659 
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2 zilkade 1307 7 hatıra» 1 3 0 6 Selâniğe tâbi «Pravişte» Gö-
lile ittisalindeki bataklıkların tat-
hiri imtiyaz mukavele ve şartna
mesi 662 

21 zilhicce » 2 6 temmuz Şam ve şuabatı Tramvay Ano
nim şirketi Nizamnaımei Dahilisi-
dir. 703 

24 safer 1308 2 7 eylül » Selanik - Manastır Demiryo
lu imtiyaz mukavele ve şartnamesi 760 

27 rebiülevvel 2 9 teşrinievvel Dersaadet rıhtımları imtiyaz 
mukavele şartname ve tarifesi 785 

15/27 tetriıunftni ]80<> İzmir rrhtımlannın hükü
meti seniye hesabına olarak iştira 
ve işletilmesi hakkımda imtiyaz 
mukavelenamesi 814 

25 rebiülahır 2 6 » 130f> Maadin nizamnamesinin 23 
üncü maddesine müzeyyel fıkrai 
nizamiye 822 1 

\ c^mariytlahır \ k»n.ınu»«ni > Cebeli Lübnanda vaki Nehri 
İbrahim Anonim Su Şirketi ni
zamnamei dahilisi 829 I 

8 » 7 » Selanik - Manastır Osmanlı 
demiryolu şirketinin nizamnamei 
dahilisi 837 , 

10 » > 9 > » Selanik Osmanlı Anonim Su 
Şirketi Nizamnamei Dahilisi 846 ' 

21 » » 2 0 » Mudanya - Bursa demiryolu 
imtiyaz mukavele ve şartnamesi 857 

Gıırrei receb > 2 9 > Bandırma - Konya demiryolu 
imtiyaz mukavele ve şartnamesi 882 

24 receb 21 «abat Vardar Nehri mecrasının tat-
hiri imtiyaz mukavele ve şartna
mesi 936 
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2 8 ramazan 1 3 0 8 2 5 nisan 1 8 0 7 4 şaban 1284 tarihli muka
velenameye dördüncü zeyil olmak 
üzere tanzim olunan mulkavelei 
munzama 963 

9 şevval 6 mayıs 1 3 0 7 Beyrut - Şam Tramvayı im
tiyaz mukavele ve şartnamesi 967 

2 1 zilhicce » 1 5 temmuz 1 3 0 7 Kadıköy ve Üsküdar ile Bo-
ğaziçinin Anadolu cihetinin hava
gazı! e tenviri imtiyazına dair mu
kavelename 1009 

Curn l m o h ı r r f m 1 3 0 9 2 5 temmuz Mudanya - Bursa demiryol
ları Osmanlı Anonim Şirketi ni-
zamnaımei dahilisi 1018 

1 1 safer , 3 eylül 

i 
! 

Menderes Cehrinin tathirile 
seyrisefaine salih bir hale ifrağı 
imtiyaz mukavele ve şartnamesi 1059 

6 refoittMhır j 2 8 teşrinievvel 

! 

Trabzon Vilâyetinde Yumra 
Nahiyesinde «Şane» Maden Suyu 
imtiyaz mukavelenamesi 1140 

1 9 > 1 0 teşrinisani » Havran tramvayı müddeti im-
riyaziyesinin 99 seneye biliblâğ 
Beyrut Tramvay Şirketile birleş
tirilmesi hakkında iradei seniye 1143 

9 receb > 
I 

2 7 kânunusani Anonim maden şirketleri teş
kili muamelâtının teshili lüzumu
na dair mazbata 1175 

1 7 receb 1 3 1 0 2 4 kânunusani 1 3 0 8 Eskişehir - Konya ve Ankara 
Kayseri Demiryolları imtiyaz Mu
kavele ve Şartnamesi 1312 

5 şaban » 1 0 »ubat > İzmir - Kasaba demiryolu ile 
temdidi imtiyaz mukavele ve şart
namesi 1340 



AG 

Tarihi 

9 safer 1311 9 ağustos 1309 

28 cenuzirelervel y 25 teşrinisani 

18 şevval 12 nisan 

21 muharrem 1312 : 12 temmuz 

5 «aban 1305 

1310 

4 nisan 1301 

26 «muirelûU 1306 16 kânunusani > 

Mündericat 

0 ) 

4) es 

3 * 

- § a 
C/3 3 

C 

Baıhri Sefidden vünıd edip 
Kaleisultaniyede tevaikkuf etme
mek niyetinde bulunan sefain hak
kında nizamname 

Ereğli madeni hümayununa 
Zonguldak inam mevkiinde şeraiti 
atiyeye tevfikan bir 'liman inşa 
edip işlettirmek ve madeni mezkû
run sair mühim v e merkezî olan 
ımevkilerinden çıkarılmakta olan 
kömürlerin sür'at ve suhuletle ve 
kemali emniyetle vapur ve yelken 
sefaini anbarlarına nakil ve tahmi
li için bir usulü mahsusa mevkii 
icraya vazeylemek üzere saadetlû 
kalfa Vasilâki efendi zade saadet
lû Y&nko beye canibi tersanei âmi 
reden kırk iki sene müddetle ruh
sat itası hakkında Şûrayı Bahriye 
ile mumaileyh beyninde tanzim 
olunan lâyihadır. 

Tekâya ve zevaya postmşinle-
rinin turuk ve meabir ameliyatı 
mükellefiyetinden istisnası hakkın 
da iradei seniye 

îzımir - Kasaba demiryoli'le tem 
didi şirketinin tıizamnamei dahi 
İlişi 

Sıhhiye 

Memleket etibbası ve eczacı 
l an hakkında nizamname 

Mektebi Tibbiyei Mülkiyede 
fenni baytariye mahsus bir sınıf 
küşadı hakkında irade 

1409 

145İI 

1474 

14801 

309 
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Tarihi Mündericat 

S
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1 6 cemazJreUbır 1 3 1 0 

i 
2 4 k&nunuerrel 

1 
1 

1 

1 3 0 8 Zahıtai Sıhhiyei Hayvaniye 
Nizamnamei Umumisinin neşrine 
cadar muvakkat olup şimdilik Hü-
davendigâr Vilâyetinde mevkii tec
rübeye konulmak üzere kaleme alı
nan talimat 1306 

2 0 rebiülahır 1 3 1 1 1 8 teşrinievvel 1 3 0 9 Memaliki şahane limanlarına 
müteveccihen ecnebi limanların
dan hareket eden sefaini sıhhiye 
patenteleri vize harcının tadili ve 
teferruatı hakkında 1446 

1 7 muharrem 1 3 1 2 9 temmuz 1 3 1 0 Aşı Nizamnamesi 1486 

1 1 cemuirtleTTel > 2 9 teşrinievvel > ileli sariyeye karşı ittihaz kılı
nacak tedabir ve tebhirhane me
murlarının vazifesine dair talimat
tır 1518 

6 ramazan > 1 9 şubat » Telkihi cederi ameliyatına mü
tedair nizamnamenin mevkii icra
ya vaz'ı hakkında talimat. 

Ticaret 

1563 

4 zilkade 1304 [ 3 temmuz 1 3 0 3 Izmirde bir (buz fabrikası te
skine dair imtiyaz mukavelena
mesi 1 

1 2 {aban 1 3 0 5 1 1 nisan 1 3 0 4 Selânikte teşkil olunacak «Se-
ânik Bankasının nizamnamei 

dahilisi 13 

1 9 > > 1 8 » > Bazı Devletler namına tica
ret vapurlarile boğazlardan ge-
en esliha ve mühimmatın imrarı 

için evvelce arz ve istizan edilme
si hakkında 27 

2 9 > » 2 8 > > Alâmeti farika nizamnamesi 76 
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17 şevval 1305 15 haziran 1304 İzmire Civar bulunan Koklı-
ca Bağlarında zuhur eden filokse
radan dolayı bağ ashabının iaşe
leri için üzümün beher kantarın
dan muvakkaten kırk para re
sim ahzına dair. 89 

21 zilhicce » 19 ağustos » Yün ve pamuk ipliği ve ak
ın işe vesaire imaline mahsus ano
nim Osmanlı Şirketi nizamnamei 
dahilisi 143-

Gurrei safer 1306 2 6 eylül 1 3 0 5 Tellâl ve simsar nizamna
mesi 212 

25 reeeb > 1 6 mart » Devletçe mubayaa olunacak 
eşyanın tüccaranı Osmaniyeden 
iştirası 'hakkında iradei sen iye 323 j 

18 zilhicce > 3 ağustos Envai çuha fasone ve kazmir 
vesaire imaline mahsus olmak 
üzere tamirde bir fabrika inşası 
imtiyazı hakkında mukavelename 412 

S rebiülevvel 1307 10 teşrinievvel Memaliki şahanede kav ve 
kibrit fabrikaları inşası imtiyazı
na dair mukavelename 458 

14 > > 28 > » Adana Vilâyetinde bir men
sucat fabrikası inşası imtiyazına 
dair mukavelename 466 

14 > > 28 » > Selanik Vilâyetinde bir men
sucat fabrikası inşası imtiyazına 
dair mukavelename 468 

21 c c u ı ı i y e l e r r e > 1 kânunusani > Dersaadet Ticaret Odasının teş
kil ve vezaifine mütedair 6 safer 
1296 tarihli nizamnamenin 7 nci 
maddei muaddelesi 491 



10 safer 

20 

1308 13 eylül 

23 

1306 

23 rebiülevvel > 25 teşrinievvel » 

18 cemuirel«Tel , ] g kanunuevvel 

29 zilkade 24 haziran 1307 

3 muharrem 1309 27 temmuz 

7 rebiülevvel 

17 şevval 

5 zilkade 

29 eylül 

2 mayıs 

19 

1308 

Hamidiye Kâğıd Fabrikası 
hakkında teşekkül eden anonim 
şirketi Osmaniye nizaonnamei da
hilisi 

Harir kozası sergisi heyeti rnıii-
meyyizesinin sureti teşkilile vazi
fe ve hareketlerini ımübeyyin tali
mat 

Memaliki şahanede kav ve kib
rit fabrikaları inşası imtiyazına 
mütedair 3 rebiülevvel 1307 tarihli 
mukavelenamede anonim şirketi 
teşkili için muayyen müddetin 
temdidine dair iradei seniye 

Tellâl ve simsarlar nizamna
mesinin 4 üncü maddesine tmüzey-
yel fıkrai nizamiye 

Numune hanei Osmanî nizaım-
namesidir 

Poliçeci esnafından alınacak 
vesika ruhsatiyesinden yüzde onu
nun lonca odalarına terki hak
kında iradei seniye 

Osmanlı Kibrit Şirketi Nizarnı-
namei dahilisi 

Kambiyo ve Esham Şirketi Os-
maniyesi nizamnamei dahilisinin 
tadil olunan mevaddı 

Harir Kozası müsabakası he
yeti müımeyyizesroin sureti teşki
lile vazife ve hareketlerini mübey-
yin tallimat 

Osmanlı Sigorta Şirketi umu-
miyesi nizamnamesi 

65li 

75.1 

755 

784 

ıooc 

102; 

1107İ 

12W 

1210 
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4 zilkade 1310 8 mayıs 1309 Şirketi Hayriye müstahdemi-
nine mahsus tekaüd kararnamesi 1386 ; 

15 zilkade > 19 > Kumüsyonculuk, tellâl ve sim
1 sarlık edenlerden alınacak ruhsa I 1 tiye harcı hakkında irade 1400 

14 > > 18 » 
1 

İzmir Buz Fabrikası imtiyaz 
I mukavelenamesinin altıncı maddei 
) 

I 
muaddelesi 1402 

8 zilhicce 110 haziran itibarı Umumii Osmanî şirketi 
nizamnamei dahilisinin mevaddı 

1 muaddelesi 1406 
3 muharrem 1311 | 5 temmuz 1309 izmir şehrile civarına su celp ve 

1 icrası imtiyazına dair mukavelena

I me 1411 

21 rebiülahır 1312 ! 9 teşrinievvel 1310 Fenerlerin temdidi müddet 
imtiyazıyesine dair mukavelena-

i name 1517 

24 recep > 9 kânunusani > tzmir ticaret ve sanayi borsa

l sının nizamnamei dahilisi 1556 

Bahr iye 

19 ramazan 1306 7 mayıs 1305 imroz, Rados ve Kandaoosa 
ve Zevika ve Seakarya cezirele
rinde selâmeti seyrüsefain için beş 
fener inşası 342 

20 mart 1306 Donanmayı hümayuna alına
cak sıbyan efradına ve' bunlardan 

( yetiştirilecek gediklilere dair ni
i 
| 

zamnamedir 571 

12 muharrem 1308 16 ağustos Idarei Mahsusa Tekaüd Ni
zamnamesi 717 

8 şevval Ereğlide Kozlu mevkiinde inşa 
edilecek liman hakkında fermanı 

\ ali 966 
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^ Tarihi Mündericat 
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1 

I 

Tophane 
19 muharrem 1307 3 eylül 1305 Hendesed Mülkiye mektebinin 

yedi sınıf üzerine tertibile şakir-
dan maaşatının tadili ve teferruatı 
hakkında iradei seniye 455 

, 21 zilhicce 1308 15 temmuz 1307 Mühendishanei berrii hüma
yun sunufu harbiyesinin usulü ted-
risiyelerine dair teşrihat ve iza-
hatlı yeni programdır 1001 

8 şaban 1310 14 şubat 1308 Tahlisiye madalyasını hamil 
olanların vefatında istirdat olun-
mayıp berayı hıfz varislerine terki 
hakkında 

Ziraat 

1366 , 

1 

3 safer 1308 6 eylül 1306 Selânikte mezruatı duçarı ha
sar olan ahaliye tevzi 'Olunacak ia
neye dair talimat 

1 

751 

12 receb 9 şubat » Nazarî ve amelî Hamidiye Zi
raat mekıtebleri nizamnamesi 918 

6 şevval 1309 29 nisan 1308 Yeniden veya tahvil ve ilâvei 
memuriyet suretile tayin olunacak 
ziraat müfettişlerine harcırah itası 
hakkında iradei seniye 12041 

t > 23 » İzmir mülhakatından Alaçatı, 
Foçai Cedid ve Nif, Karaburun 
Nahiyelerinde ziraat sandıkların
dan akçe istikraz edenlerden alı
nacak rüsumu kaydiyenin % ikiye 
iblâğı hakkında iradei seniye 1205 

20 rebiülevvel 1310 29 eylül > Çekirge talimatının 8 inci 
maddesine kaim olmak üzere ka
leme alınan madde 1282 



AM 

Tarihi Mündericat 

S
ah

if
e 

t 
nu

m
ar

as
ı 

j 

18 eemMİreleıvel J 310 26 teşrinisani 1308 Ziraat idarei umumiyesine 

S
ah

if
e 

t 
nu

m
ar

as
ı 

j 

merbut heyeti fenniyenin sureti 
teşkil ve vezaifini mübeyyin ni
zamname 1294 

8 rebiülevvel 1311 6 eylül 1309 Mülkiye Baytarları Nizamna
mesi 1426 

8 rebiülahır > 6 teşrinievvel » Dersaadet Ziraat ve Sanayi 
Sergii Umumisi 'Nizamnamesi 1435 1 

18 safer 1312 9 ağustos 1310 Taş ocakları varidatının sureti 
alız ve cibayeti hakkında 1497 

28 cemaıiyelevvcl » 15 teşrinisani > Pirinç ziraatı hakkında nizam
name 1528 | 

12 ceraafirelahır » 28 teşrinisani * Orman nizamnamesinin 7 nci 
maddesinin yerine kaim almak 
üzere kaleme alınan maddei ni
zamiye 

Jandarma 

1544 

18 zilkade 1306 4 temmuz 1305 Jandarma ve zabtiye zabita-
nından müddeti medide açıkta kal
dıktan sonra mesleki kadimlerine 
ricat edenlerin maaşlarından tev
kif olunacak tekaüd aidatı hak
kında iradei seniye 392 

19 receb 1308 16 şubat 1306 Asakiri zabtiyenin vezaifi 
mülkiyeleri hakkındaki talimatın 
8 inci maddesile maddei mezkû-
renin 22 şevval 1287 tarihli zeyli 
makamına kaim maddei nizamiye 932 

21 safer 1309 13 eylül 1307 Şimendifer katarlarının mu
hafazasına memur jandarma zabı
tan ve neferatile emsalinin yevmi
yeleri hakkında iradei seniye 1079 



AN 
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Tarihi Mündericat 

m 1 .» « 1 
•a « 
*S a t/3 s 

1309 
olan jandarma ve zabtiye zabıtan 
ve efradından »ulusan müddeti 
mahkûmelerini ikmal edenlerin 
dahi affı âliye mazhariyetleri 
hakkında 1259 

6 rebiülevvel 1310 15 eylül Zabtiye jandarma efradından 
hizmet esnasında vefat edenlerin 
eytam ve eramilme Askerî Tefcaüd 
Kanununa tevfikan maaş tahsisi 
hakkında iradei seniye 1282 

$ «emAriyelevTe > 17 teşrinisani Jandarma ve Askerî Zabtiye 
zabitanından açığa çıkanların su
reti terkini kayıdlarile icrayı te-
kaüdleri hakkında iradei seniye 

Posta 

1288 

27 zilhicce 1305 23 ağustos 

i 

1304 Posta nizamnamei d ah ilişil e 
tarifei merbutesinin bazı mevaddı 
muaddele ve müzeyyelesi 152 

20 rebiülahır 1306 i 12 kânunuevve » 2 şaban 1299 tarihli Posta Ni
zamnamesinin 16 nci maddesine 
müzeyyel fıkrai nizamiye 309 

6 haziran 1878 Posta havalenamelerinin tea
tisine dair 4 haziran 78 Pariste 
aikid ve tanzim olunup 21 mart 85 
tarihile Lizbonda münakid senedi 
munzam ile tadil edilmiş kararna
me 

Posta Heyeti Ittihadiyei Umu-
miyesi 

355 

359 

3 muharrem 1308 7 ağustos 1306 Posta nizamnamei dahilisile 
tarifei merbutasının bazı mevaddı 
muaddele ve müzeyyelesi 712 
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' 12 ramazan 1308 9 nisan 1307 Höcebeyden Dersaadete müm 
ted olan kablo vasıtasile teati kı
lınan muhaberata dair saltanatı 
seniye ile Rusya Devleti telgraf 
idareleri ve Beaksi Telgraf Kum
panyası beyninde akdedilen karar-
namei mahsus 956] 

26 şevval 1310 1 m i t ıs 1309 Posta nizamnamei dahilisinin 
43 üncü maddei muaddelesi 1386 

23 safer 

i 
1311 

l 

23 ağustos Demiryolile Dersaadete gelen 
eşya için ashabına gönderilecek 
ihbarnamelerin posta idaresi ta
rafından bilkabul ashabına isalı 
hakkında iradei seniye 

Evka f 

1424 

18 safer 1306 12 teşrinievvel 1301 İcareteynli müsakkafat ve 
müşteğallâtı mevkufeye dair olup 
meriyeti ahkâmına bil'istizan ira
dei seniyei hazreti hilâfetpenahî 
şerefmüteallik buyrulmuş olan ka
nunname 234 

27 zilkade » 13 temmuz 1305 Evkafı Hümayun beytülmali 
tarafından mahkemei teftiş marife-
tile tahrir olunan tereke hakkın
daki nizamnameye tezyil edilen 
mevaddı nizamiye 394 

24 şaban 1307 2 nisan 130« Badettanzimat tevarihi muh-
telifede istisna olunan evkafın il
gayı istimaiyetile aşarının bedele 
rabtı hakkında 586 

11 moharrem 1308J 
I 

14 ağustos tstisnaiyeti ilga olunan ku
rayı mevkufe aşarının sureti ciba-
yetile mütevelliler hesabatmuı 
usulü rüyeti ve müteferriatı hak
kında iradei seniye 714 



AP 

7 receb 1308 4 şubat 

> 4 

14 muharrem 1309 7 ağustos 

26 » 

14 receb 

24 şaban 

1305 22 ağustos 

1306 4 mart 

13 nisan 

30 muharrem 1308 3 eylül 

1308 

1307i 

1304 

1 3 0 3 

1306İ 

Kuray 
tenzil olunan 
hakkında 

25 cematlyelahır 2 4 kânunusani 

14 ramazan 1309 11 nisan 1307 

mevkufe bedelâtının] 
nısıflarının iadesi 

Evkafı mazbutaya merbut 
kura ve mezari aşarının Hazinei 
Maliyece sureti cibayet ve tesviyei 
bedelâtı hakkında iradei seniye 

Evkafı mülhaka ya merbut ku 
ra ve arazi bedelâtı öşriyesi için] 
verilen alelhesaplann tezyidi hak 
kında mazbata 

Belediye 

Eimiyei eıniriye ve vakfiye in 
$aat ve tamiratı hakkındaki nizam 
nameye zeyl 

Tanzimat kararnamesi 

Mahalle şekline konulmak üze
re parça parça satılan arazii emi' 
riye ve mevkuf eden alınan ruhsa 
tiye resminin lâğvile yalnız üzer 
lerine ebniye inşasında icare vej 
•mukataa takdiri hakkında iradeil 
seniye 

Taşra Belediye Kanunname' 
sine tezyil olunmak üzere kaleme] 
alman f«krai kanuniye 

Men'i harik 
nizamname 

tedabirini havi 

Edirne Vilâyeti dahilinde bu 
lunan devairi belediye meclisine 
sulh vazifesinin havalesi hakkında 
iradei seniye 



AR 

Tarihi 

12 şevval 1308 9 mayıs 1307 

Mündericat 

Playirahtı Saltanatı S i yenin 

18 muharrem 1309 11 ağustos > 

23 rebiülevvel » 15 teşrinievvel » 

18 şevval 3 mayıs 1308 

18 rebiülevvel 1310 27 eylül 

22 » > 1 teşrinievvel » 

4 receb 1311 30 kânunuevvel 1309 

20 rebiülahır 1312 8 teşrinievvel 1310 

19 zilhicce 1305 15 ağustos 1304 

büyük caddelerile Kâğıthane yo
lunun sakyi hakkında su şirketile 
nriin'akid mukavelename 

Ebniye Kanunu 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesi
nin ıtadilen kaleme alman 33 ün
cü maddesi 

Ebniye nizamnamei atikı veç
hile muamele olunmasına dair ira-
dei hususiye 

Birinci ve dördüncü ve altın
cı devairi Belediye dahilinde vaki 
bazı cadde ve sokakların sulattırıl-
ması hakkındaki 18 şevval 1308 ta
rihli mukavelenameye maddei 
munzamına 

Ebniyei emiriye ve vakfiye in
şaat ve tamiratına mütedair nizam
namenin 14 üncü maddesi 

Birinci Daireyi Belediye dahi
linde Fuatpaşa caddesinin İskasına 
dair 18 şevval 1308 tarihli İska mu
kavelenamesine müzeyyel dördün
cü maddei munzamma 

Evzan ve ekyal ve mesahatı 
aşariyenin 1312 martından itibaren 
tamim ve istimali ve bunların es
naf canibinden tedarik edilerek 
Şehremanetince damgalanması hak
kında 

Banka 

Ziraat Bankası Nizamnamesi 

986j 

1038 

1134 

1209 

1281 

1286 

1459 

1514 

136 



AS 

Tarihi 

İ2_7 «mMiyeiahır 1307 5 şubat 

25 ramazan 

1305 

30 muharrem 1308 3 eylül 

6 safer » 6 » 

12 receb » 9 « u b a t 

5 saban » * m a r t 

1306 

1307 

22 nisan 

9 şevval » 6 mayıs 

, 29 muharrem 1309 22 ağustos 

Mündericat 

Bankı Osmaninin hazinei celi-

8 zilkade 22 mayıs 1308 

'T) 

leden bakiyei matlûbu sureti tes¬ 
viyesine dair mukavelename 

Ziraat Bankası Nizamnamesi
ne zeyl olmak üzere kaleme alı
nan mevaddı nizamiye 

Dersaadet Bankası nizamatı 
esasiyesince icra olunan tadilât 

Midilli Bankası Nizamnamei 
Dahilisi 

Mülga menafi sandıklarından 
Ziraat Bankasına devrolunup da 
kefaleti mutazammın hamiş ve za
hirlerine pul yapıştırılmamış olan 
senedattan cezayı nakdî alınmama
sı hakkında iradei seniye 

Ziraat Bankası şube memurla-
rile rüesa, aza ve ketebesine verile
cek aidat hakkında iradei seniye 

Dersaadet Bankası Nizamna
mesi 15 inci maddesinin 21 cema-
ziyelâhir 1292 tarihli fıkrai mü-
zeyyelesini muaddil fıkra ile 33 
üncü maddesinin 1 ve2ncifıkaratı 
muaddelesi 

Dersaadet Bankası Nizamna
mesinin 15 ve 20 inci maddesi 

Ziraat Bankası nizamnamesine 
tezyilen 30 muharrem 1308 ve 3 
eylül 1306 tarihinde neşrolunan 
mevaddı nizamiyeye tezyil oluna
cak maddei nizamiye 

502 

742 

746 

923 

949 

962 

986 

1057 

1221 
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Tarihi Mündericat 
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e 
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m
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i 17 zilhicce 1309 29 haziran 1308 Menafi sandıklarından Ziraat 
Bankasına devir olunan matlûbatı 
atika faizleri hakkında irade 1262 

7 zilkade 1310 11 mayıs 1309 Bankı Osmanî imtiyaz muka
velenamesini tadil eden 17 - 29 
mayıs 1302 - 1886 tarihli mukavele
nameyi muaddil mukavelename 1395 

2 5 c e m a z » y d * n ı r 1312 12 ltinumıcvvpl 1 3 1 0 Ziraat Bankası Nizamnamesi
nin 30 muharrem 1308 ve 3 eylül 
1306 tarihli zeylinin 7 inci madde
sine müzeyyel fıkrai nizamiye 

Girid 

1555 

1 11 şevval 1305 10 haziran 1304 Girit Vilâyeti meclisi umumisi 
azasının intihabına dair nizamna
me 82 

17 zilkade 14 temmuz Girit Asakiri zabtiye nizamna
mesi 96 

24 > > 21 > Akarat bedeli icarı üzerine eb-
niye resmi tarhına dair nizamna
me 126 

17 zilhicce » 13 ağustos Girit Vilâyeti usulü muhake-
mei hukukiye nizamnamesine zeyl 128 

19 > 15 > Düyunatı atika nizamnamesi
nin 16 ve 18 inci maddelerini 
muaddil ımevaddı nizamiye 130 

17 > 13 » Girit Vilâletince varidatı emi-
riye mültezimlerine bahş veya va
de suretile müsaade olunmama
sına dair nizamname 131 

19 > 15 > » Girit Vilâyetinde esnayı istin
takta şehadet edenlerin icrayı mü-
cazatına dair nizamname 131 
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19 zilhicce 1305 15 ağustos 1304 Girit Vilâyetince muvazenede 
murakkam tahsisatın mevzuulehin-
den gayri yerlere ademi sarfına 
dair kararname 131 

19 > > 15 > > Girit Vilâyetince eşçar ve fi
danlara ika olunan ziyan hakkın
da nizamname 

Girit Nevahi Nizamnamesi 
132 
154 

4 zilhicce 1306 20 temmuz 1305 Girit Vilâyetince emniyeti 
umumiye hakkında tedabiri fevka
lâdeye dair nizamname 400 

15 > > 30 > > Girit Vilâyeti Nevahi rüsumu 
hakkındaki nizamname üzerine ic
ra edilen tadilât 409 

18 » > 3 ağustos > Girit Vilâyeti terhinat kalem
lerine mütedair nizamnamenin 42 
noi maddei muaddelesi 414 

6 muharremi 1307 21 > > Girit Vilâyetinde mekâtibi hu-
susiyeyi sirkat ve ketm ve küşad 
veya ilân edenlerin mucazatına 
dair nizamname 430 

3 rebiülevvel 16 teşrinievvel > 10 zilkade 1301 tarihli Girit 
Vilâyeti asakiri Zabtiyesi Tekaüd 
Nizamnamesinin 16 ncı maddesi
nin 3 ve 4 üncü fıkralarını muad-
dil fıkrai nizamiye 

Girit Ceziresinin İslahına dair 
Şakir Paşaya yazılan emri âli 

460 

462 

15 » 27 > > Gosina ve Bilâve ahalisinin 
Karadağlıya giden arazilerinin 
hasılatının istihsali ve hududun 
tayini hakkında irade 471 



29 şevval 1307 4 haziran 1306 

15 CEMAıIYEUOıR 1309 4 ««MıNıı.ANI 13Q7 

15 » 4 A 

7 şaban > 23 şubat 

18 zilkade » 1 haairan '308 

30 zilhicce » ! 13 temmuz » 

15 CEMAZIYELEVVEI 13ın 23 teşrinisani » 

10 receb 1310 17 kânunusani 1308 

16 şevval > 21 niaan 1309 

22 «*m»BT»ı»lur 1307 5 şubat 1305 

Girit Ceziresince mahsulâtı 
sayfiyenin dahi zeytin gibi mua-
melei tesdisiyeye rabtı ve müte-
ferriatı hakkında iradei seniye 

Girit mahakimi adliyesinin ıs
lahı teşkilâtına dair nizamname 

Girit Vilâyeti dava vekilleri 
hakkında nizamname 

4 şaban 1297 tarihli Girit Usu
lü Muhakematı Cezaiye Kanunu
nun bazı mevaddı muaddelesi 

Girit Ceziresi mahakimine 
mahsus Usulü Muhakematı Hu
kukiye Kanununun bazı maddele
rini tadilen kaleme alman mevad
dı kanuniye 

Girid Ceziresi mehakimi ad
liyesine mahsus harç tarifesi 

Girit Ceziresinde müstahdem 
memurini Mülkiye Tekaüd Ka
rarnamesi ahkâmından müstefid 
edilmeleri hakkında iradei seniye 

Girid Usulü Muhakematı Hu
kukiye Kanununun 230, 254, 256 ve 
258 inci mevaddı muaddelesi 

Girid islâm maarifine mahsus 
nizamname 

Rumelîi şarkî 

Rumelii şarkide Belveden ve 
Akarla kadar şirketi iltisakiyeye 
inşa ettirilen şimendifer hattı umu
runun muvakkaten Bulgaristan 
Hükümetine ihalesine dair mazbata 

6601 

1155 

1168 

1180 | 

}'2Z\ 

1269 

1290 

1311 

13801 

500 



2 * Saban 1306 13 

26 «afer 1308 29 eylül 

23 muiTtUhiT » 

130J 

1306 

8 «nuharrem 1309 1 ağustot 1307 

Müteferrika 

Hıttai Hicaziyede tebaai ecne
biye ile izdivaç eden nisvanı Os-
nraniyenin mutasarrıf oldukları 
emlâk hakkında olunacak muame
leye dair iradei seniye 

Ruhban ve hahamların usulü 
tahlifi hakkında fıkrai nizamiye 

Rum Patrikhanesinin imtiya-
zatı kadimei mezhebiyesinin ida-
mei mahfuziyeti hakkında 22 ce-
maziyelâhır 1308 tarihli iradei se-
nıiyeye mübelliğ tahriratı umu
miye 

Venedikte Manastır rahipleri-
le tahtı idaredeki mektep şakirda-
nının tabiiyeti Osmaniye tezakiri 
harçlarının affına dair mazbata 

331 

760 

854 

1035. 





No: 1 — tzmirde bir buz fabrikası tesisine dair imtiyaz 
mukavelenamesi 

Madde 1 — Nefsi izmir şehrile Jzmir Sancağı dahilinde olarak on 
beş sene müddeti imtiyaziye ile buz imal ve furuht etmek üzere Şûrayı 
Devlet Tanzimat Dairesi Başmuavini Abdullah ve muavinlerden îzzetlû 
Şükrü Beylere fabrika tesis ve küşadı için imtiyaz ita olunmuştur. 

Madde 2 — Nefsi îzmir şehrile izmir Sancağı dahilinde ebniye 
nizamnamesi ahkâmına tevfikan belediye meclisinin tensip edeceği 
mahalde buhar makinesi vaz'ı ile buz fabrikaları inşa ve işbu hudud 
dahilinde iktiza eden mahallerde buz mağazaları tesis ve küşadı ve 
imal olunacak buzların furuhtu münhasıran ashabı imtiyaza aiddir. 

Madde 3 — İmtiyaz müddeti fabrikanın tesis ve küşadından iti
bar olunur ve müddeti mezkûrenin hitamından bir sene mukaddem 
ashabı imtiyaz tarafından talep ve istida olunduğu ve hükümeti seni-
yece dahi kabul buyrulduğu takdirde temdidi caiz olabilir. 

Madde 4 — Buz fabrikasile depozito ve ebniyei sairei Iâzımenin 
inşasına lâzım olacak her nevi eşya ve buz imal ve furuht ve muhafa
zasına muktazi makine ve kazan ve alât ve edevatı saire bir defaya mah
sus olmak üzere nizamı mahsusuna tevfikan resmi gümrükten muaf 
olacağı gibi buz imal ve furuhtu bir gûna resme tâbi olmıyacak ve inşa 
olunacak fabrikada imal olunup da harice gönderilecek buzlardan 
gümrük resmi ahz olunmıyacaktır. 

Madde 5 — Yapılacak' fabrikada vaz olunacak buhar makineleri 
en metin ve muhkem cinsinden olacağı gibi inşa olunacak depozito 
ebniyeleri dahi metin ve rasin olarak inşa edilecektir. 

Madde 6 — Sadır olacak fermanı âli tarihinden itibaren bir sene 
zarfında ashabı imtiyaz fabrikanın inşasına bed ile nihayet bir buçuk 
sene zarfında bilikmal buz imal ve furuht etmeğe mecbur olacak ve bu
nun için anonim şirket teşkiline mezun olmıyacakları gibi fermanı âli 
ile haiz oldukları imtiyazı dahi ahara devr ve furuht edemiyecekdir. 

Madde 7 — imal olunacak buzun beher kıyyesi mecidiye yirmi 
kuruş hesabile kırk paradan ziyadeye furuht olunamıyacaktır. Asakiri 
şahane ve gureba ve nisa ve sair bunlara mümasil hastahanelerde ikti
za edip ita edilecek buzun beher kıyyesi için kezalik sim mecidiye yirmi 
kuruş hesabile nihayet yirmi paradan ziyade taleb olunmıyacaktır. 

Madde 8 — işbu fabrikanın küşadı ile buz imal ve furuhtu gerek 
karhanei âmire idaresince ve gerek efrad tarafından tedarik ve furuht 
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olunacak tabiî kar ve buzlarla memaliki ecnebiyeden tabiî veya sun'î 
olarak dairei imtiyaz dahiline celb ve idhal olunacak buz ve karların 
serbestii furuhtuna mâni olamaz. Fakat dahilde yapılan buzlar dairei 
imtiyaza idhal olunamaz. 

Madde 9 — Müddeti imtiyazın hitamına kadar dairei imtiyaz da
hilinde bu yolda fabrikalar tesis ve inşasile buz imali ve furuhtu için 
makine celb etmek ve fabrika küşad ile sun'î buz furuhtuna mahsus 
mağaza ve depozito açmak üzere hiç kimseye ruhsat verilmiyecektir. Fa
kat hane ve eczahanelere mahsus küçük el makineleri bu memnuiyetten 
müstesnadır. 

Madde 10 — İşbu fabrikaların tesis ve depozito ebniyelerinin in
şası vesair levazımatı için lüzumuna göre tedricen sarf olunmak üzere 
nihayet on bin lira sermaye vaz olunacak ve işbu sermayenin vücudu 
fabrikanın müddeti inşaiyesi zarfında imtiyaz sahipleri tarafından isbat 
ve temin kılınacaktır. 

Madde 11 — İmtiyaz müddetinin inkızasmda ashabı imtiyazın ma
lik olduğu fabrika ve makine ve edevatı saire kendilerine aid olacaktır. 

Madde 12 — Buzların şürbe salih ve bir gûna mazarratı olmıyan 
sulardan imal ettirilmesine ve muhilli sıhhat bir gûna ecza kanştınlma-
masına dikkat etmeğe ashabı imtiyaz mecburdur. 

Madde 13 — İmtiyaz müddetinin inkızasmda hükümeti seniyece 
temdidi mukavele edilmez ve kendi hesabına dahi işletmeyip de başka
sına ilzam etmek istenilirse şeraiti mütesaviye ile ashabı imtiyazın sair 
taliplere hakkı rüçhanı olacaktır. 

Madde 14 — Ashabı imtiyazın istihdam edeceği hademe ve amele 
tebaai devleti aliyeden olacaktır. Ancak fabrikalarda makinist misillû 
istihdamına lüzum görülecek erbabı sanatın tebaai ecnebiyeden intihabı 
caiz olabilir. 

tşbu mukavele tarafı eşrefi hazreti padişahiye arz ile ledel istizan 
ifayı muktezası hususuna iradei seniyei cenabı tacidarî müteallik ve-
şerefsudur buyrulmuş olmakla aynen bir nüshası tahrir ve temhir olu*-
narak Ticaret ve Nafıa Nezareti celilesine ita kılındı. 

(İrade tarihi: 4 zilkade 1304, 13 temmuz 1303) 
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No: 2 — Memurini mülkiyenin tercümei hallerinin sureti 
kayıt ve tahririni ve teferruatını mübeyyin 

tarif namedir 

19 saban 1304, 30 nisan 1303 

BİRÎNCÎ FASIL 

Terciimeihal varakalarının nasıl yazılacağına dairdir 

Madde 1 — Hizmeti devlet iki sınıftan ibarettir. Sınıfı evvel maka
mı sadareti uzmadan bed ile derece derece resi memuriyette ve mecali» 
ve mehakim rüesa ve azasile aklâm ve emsaline riyasette ve sınıfı sani 
iradei seniyeye müstenit ve gayri müstenit ve maaşlı maaşsız bunların 
madunu hizmette yani nahiyelerin vergi ve tahrir işlerine kadar kitabet
te bulunanlardır. 

Madde 2 — Zikir ve tadat olunan zevatın her birinden gerek hali 
mansubiyet ve gerek mazuliyette bulunsun başka başka birer tercümei 
hal 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 nis-
bet ve şöhreti ve tebaai gayri müslimeden ise milliyeti ve ecnebîyeden 
ise tabiiyeti ve ne zaman nerede velâdeti tarihi hicrî ve lisanı Osman! ile 
yazılıp mümkün olduğu halde yevmi tevellüdü. dahi tasrih olunur ve 
mümkün olamadığı takdirde filân ayın evail veya evasıt veyahut eva-
birinde denilir. 

Madde 3 — Mekâtibi iptidaiye ve resmiyede veya muallimi mah
sustan nasıl ilim ve fenleri lâyikile veya muhtasarca kıraat ve teallüm ve 
hangi lisanlar da kitabet veyahut yalnız tekellüm ettiği ve içlerinde bir 
eser ve telifi de olanlar bulunur ise neye müteallik idiğü gösterilir ve şe-
hadetnamesi bulunanlar komisyonca bilmütalea yine kendisine veril
mek üzere aslını irae edip yahut komisyon kaleminde tercümei hal va-
rakasile beraber hıfz için birer sureti musaddakası raptedilir. 

Madde 4 — Hizmeti devlete muvazzaf veya mülâzim olarak kaç 
yaşında ve ne tarihte ve nerede dahil olduğu ve bitterakki nekadar maaş 
veya harcırah ve ücret ve aidatı saire aldığı ve nasıl memuriyetlerde bu
lunduğu ve ne rütbe ve nişanları hamil olduğu ve muayyenatının daim! 
ve muvakkat zamaim ve tenzilâtile vukuu infisal ve müddeti mazuliyet 
ve hali azlinde maaşa nailiyet ve tekrar mansuhiyeti ve bazı zevatın ve
ya mültezim ve kumpanyaların kitabeti gibi hususî işlerde bulunmuş 
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ise keyfiyeti birer birer derç olunarak ecnebi nişanı hamil olanlara ne 
sebeple ve nerede verildiği senei hicriye ve ona müsadif senei maliye 
ile tahrir olunur. 

Madde 5 — İnfisalin esbabı hakikiyesi ve şikâyetle munfasıl olan
lar tahtı muhakemeye alınmış ise töhmet ve beraetten ne hükme ne
tice verdiği ve ceza görüp görmediği ve yedinde tebriyei zimmet evrakı 
olup olmadığı izah ve o misillû evrakı mevsuka aynen veya suveri mu-
saddakası ibraz olunarak şayet tercümei hal varakasının komisyona ita
sından sonra bir mahallinde sehiv ve noksan etmişim deyü muahharan 
tashihi istidasına hacet olmamak için iptidadan kemali dikkat ile yazıl
mak lâzım gelir ve nihayetine imza vazile mührü zatî basılır. 

İKİNCİ FASIL 

Tercümei hal varakalarının komisyonu umumiye nasıl gönderileceğini 
ve mülâhazat yazılmak iktiza edip etmiyeceğini 

mutazammmdır 

Madde 6 — Büyük makam ve hizmetlerde bulunan zevatın ve her 
sınıf mazulinden bulunanların tercümei hal varakalarına mülâhaza yazıl
mak icab etmeyip bunlar tezkere ve tahrirat ile ve maiyette bulunan mü-
îehayyizani memurinin evrakına âmirleri tarafından dokuzuncu bentte 
beyan olunacak mülâhazaların tastırile komisyon riyasetine irsal oluna
rak mevaddı atiyede sırasile tebyin edilecek muamelâtı tetkikiye icra 
kılınır. 

Madde 7 — Mutasarrıf ve mektupçu ve kaymakam ve nahiye mü
dürleri ile mektubî ve tahrirat ve evrak odaları müstakillen vülâtın ida
relerinde ve maliye ve adliye ve hususatı saire memurları merkezi salta
natı seniyece birer daireye taallûktan dolayı hem o dairenin hem de 
bulunduğu mahaller memurini mülkiyesinin nezareti müşterekelerinde 
bulunmalarile bunların tercümei hal evıakı iptida mevkii hizmetlerinin 
en büyük mülkiye memurlarına verilir. 

Madde 8 — Her vilâyette mektupçular riyasetile mektubî ve muha
sebe ve evrak odaları zabitan ve mütehayyizanından mürekkep ve ko
misyonu umumiye merbut olmak üzere birer komisyonu hususî ve de-
vairi merkeziyede birer müdür ile aklâmı mevcude ketebei muvazzafa-
sının münasiplerinden mürettep olarak komisyonu umuminin birer şu
besi ve üçüncü fasılda tavzih olunacağı veçhile lüzumuna göre sicilli-hu-
susî ile birer fihrist defteri bulunur. 
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Madde 9 — Yedinci bendin nihayetinde gösterildiği üzere vilâyatta 
en büyük mülkiye memurlarına ita olunan tercümei hal evrakı sahip
lerinden ve sınıfı evvel takımından birisi idarei ınüstakillei vilâyete 
merbut olanlardan ve meselâ merkez mutasarrıflığı veya mektupçuluk 
gibi bir memuriyet maiyetinde bulunanlardan ise evvelâ refakatinde bu
lunduğu zat tarafından saniyen valii vilâyet canibinden ziri varakaya 
birer mülâhaza tahririle meallerinde 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 sa
hibi tercümenin yahut mülâhaza yazacak zatın oraya memuriyet ve mu
vasalatı sonradan vuku Jbulupta tecrübei ahvale vakit olamamış ise 
ne mertebe kesbi ıttıla edilebildiği yazılarak mahallî sicilline îcaydedil-
meksizin komisyonu umumî riyasetine gönderilir ve emsali dahi bu usul 
üzere yürütülür. 

Madde 10 — Bendi sabıkta mestur tercümeihal sahiplerinden ve 
sınıfı evvelden nezareti müşterekeye irtibatı olanların evrakına memu
rini mülkiye canibinden mülâhaza yazıldıktan sonra mahallî sicilline 
kaydolunmaksızın mensub olduğu daireye gönderilerek oradan dahî 
başkaca mülâhaza ilâve edilir ve dairei meakûre şubesinde tescil edil
meksizin ba tezkere komisyon riyasetine gönderilir. 

Madde 11 — Evrakı mersule komisyonu umumiye vürud ettikçe 
umuraen sicilli ahvalin ve sekizinci bendde muharrer komisyonu hu
susilerin ve şubelerin mercii muamelâtı olmak üzere komisyonu umu
mî maiyetinde bulunan müdürü mes'ulü marifetile kalem heyetine ha
vale ve evrak varide defterine kayıt ve tedkik ve merbutatile lalMk 
olunarak bazı müphemat görülür ise mahallerinden tahkik ve ledelik-
tiza Hazinei celile ve devairi saire ve teşrifatı hümayun kuyudundan 
ve evrakı atikasından tashih ile 2 numaralı numuneye tevfikan birer hü
lâsa kaleme alınır. 

Madde 12 — Hülâsalar komisyonca mütalea ile kabul ve imza 
olunduktan ve tarafı riyasetten (tescil oluna) işareti yazıldıktan sonra 
faslı saliste muharrer usul üzere sicilli umumiye kayıt ve tescil ile birer 
sureti sicillâtı hususiyeye dahi aynen nakil ve tahrir olunmak üzere ter
cümei hal varakalarını gönderen vilâyet ve dairelere komisyon riyase
tinden irsal olunur. 

Madde 13 — Sınıfı sani memurlarından idarei mahsusai vilâyete 
tâbi olanlarının tercümei hal evrakı mahallî komisyonunda birtetkjk 
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mülâhaza ilâvesini takiben oranın sicilli hususisine yine faslı saliste 
muharrer kaidei tescilât üzere kayıd ile işbu kayıtların birer sureti ba 
tahrirat komisyonu umumî riyasetine gönderilir ve komisyon kalemince 
dahi tedkik ile riyasetten (tescil oluna) işaretile mahallî kuyuduna mü
tekabil olmak üzere sicilli umumiye de geçirilir ve mezkûr suretler ma
hallerine iade olunmayıp komisyonu umumî kaleminde kalır. 

Madde 14 — Sınıfı sani evrakının nezareti müşterekeye müteal
lik olanlarına dahi memurini mülkiye taraflarından mülâhaza yazıl-
mayıp fakat mahallindeki sicilli hususiye kaydından sarfı nazarla men-
sub olduğu daireye gönderilerek oranın şubesinde tedkik ile âmiri ca
nibinden başkaca mülâhaza yazıldıktan ve şubenin sicilli hususisine 
kayıt olunduktan sonra ba tezkere komisyonu umumî riyasetine irsal 
ile kalemce dahi tedkik ve riyasetin (tescil oluna) işaretile sicilli umu
miye kaydedilerek kalemde tevkif olunur. 

Madde 15 — Gerek sınıfı evvel ve gerek sınıfı sani memurlarının 
memuriyetleri hidematı mütenevviai devleti aliyenin bir kısmından di
ğer kısmına tehavvül eder meselâ umuru mülkiyede müstahdem iken 
kısmı ahardan bir hizmete velhasıl hangi nev'ine tebeddül eyler ise bu 
intikalin vukuuna kadar bulunduğu kısmın sicilli hususisinde mukay-
yed olup badehu kaydı ihraç ile nakil ettiği kısmm 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 ricat eder ise ikinci derecedeki kıs
mından gelecek suret üzerine vukuatı yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Sicillât ve tescilâtın keyfiyeti bey anındadır. 

Madde 16 — Komisyonu umumî kalemi için sahifeleri mühürlü 
ve muntazam sicillât ittihaz olunduğu gibi vilâyetlerin komisyonu hu
susilerine ve dairelerin şubelerine dahi komisyonu umumiden öyle mun
tazam defterler yaptırılıp gönderildiğinden ve bunların her ikişer sahi-
fesi birer memurun tercümei halile vukuatına ve defterlerin üst taraf
ları sınıfı evvel ve aşağıları sınıfı saniye tahsis edildiğinden her vilâ
yet ve dairenin adedi memurin ve memuriyetleri nisbetile defterlerin 
yukardaki evrakından lüzumu miktarı sınıfı evvel için açık bırakılıp 
sınıfı saniye aid tarafındaki evrakından başlanır komisyonu umumiden 
sınıfı evvel kuyudunun suretleri gönderildikçe onlar defterlerin evai-
line yazılır. 

Madde 17 — Sicilâtta her memura mahsus ikişer sahifenin sağ 
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tarafına tercümei hal ve sol cihetine vukuatı atiye kaydedilir şayet sağ
daki sahife tercümei hali istiab etmezse soldaki sahifeye de geçirilir o 
halde haddi fasıl gibi olmak üzere sahifelerdeki çizgili hanelerin biri 
hâli bırakılır vukuat oldukça o hanenin altına yazılır eğer tercümei ha] 
sahifenin sol cihetini tamamen istiab etmemiş ise yine tercümei hal ile 
vukuat beynini fasl için hanelerin biri halile terkedilir. 

Madde 18 — Bir memurun tercümei hal ve vukuatı ikinci sahi
feye sıkışamadığı surette bakiyesi için diğer sicil ittihaz olunduğundan 
fazlası ana nakil olunur ve kolayca aranıp bulunmak üzere yekdiğerine 
işaretler konulur ve lüzumu olan kayıtların sürat ve suhuletle tetebbuu 
için 3 numaralı numune veçhile isim ve memuriyet üzerine bir de fihrist 
defteri tutulur. 

Madde 19 — Sicillâtta hâk ve silinti kat'iyen caiz değildir şayet bir 
sehiv vukuunda yanlış yazılan kelime veya fıkra okunacak surette ince 
bir hat ile çizilip üzerine işaret vaz'ile doğrusu kenarına yazılır ve zih
ne aharın taklit edememesi için komisyonu umumide müdiriyeti umumi
ye tarafından ve hususî komisyonlar ile şubelerde anların müdürleri ca
nibinden imza konulur. 

Madde 20 — Tercümei ahvali tescil edilmiş zavattan nasb ve azilleri 
iradei seniye ile cari olanlarının vukuu mansubiyet ve mazuliyetlerile 
rütbe ve nişan ve maaşça terakkiyat ve tahavvülâtı sicilli ahval komis
yonu umumisinde bu hususların arz ve istizanını havi maruzatı samiye 
ve re'sen ve cevaben sadır olan iradei seniye biibaretiha kaydolunur vilâ
yetlerin komisyonu hususilerinde ve dairelerdeki şubelerde kayıtça hu
sulü mutabakat için vukuatı mezkûre vilâyet ve dairelere mersul mu-
harreratı samiye ve sair işaratı resmiye ile icra kılınır. 

Madde 21 — İntihap ve tayinleri vilâyet ve devaire mufevvaz me
murların istihdam ve infisallerine dair vesair vukuatı vilâyet ve daire
lerde hususî komisyon ve şubelerde terkim ile kuyudu resmiye ve sahi-
haya müstenit olmak şartile üç ayda bir kere komisyonu umumiye cetvel
leri gönderilerek bilâtehir bildirilir. Komisyonu umumî kaleminoe 
olan kayıtlar dahi o cetvellerin münderecatı üzerine yürütülür ve mezkûr 
cetveller nihayet dördüncü ayın öşrü evveli gayetinde komisyonu umu
miye irsal olunur bu maksadın vaktile ve yolile husulü için vilâyet ve 
daireler vukuat ve tebeddülata kesbi vukuf ettiği anda maiyetlerindeki 
komisyonu hususilere ve şubelere derhal evrakının ita ve iraesile malû* 
mat verilmesi lâzımdır. 
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Mevaddı şetta 

Madde 22 — Yeniden hizmeti devlete dahil olanların bir memuriyete 
tayini icab ettikte tercümei hali tescil edilmedikçe memuriyeti icra olun-
mayıp fakat devletçe bir lüzumu âcil üzerine ve izam buynılan ze
vatın sonradan tescili mecaz olur. 

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 — Tercümei hallerini itada bilâ mani tekâsül edenler 
ve tercümei hal varakalarına hilafı vaki bir şey derç eden yahut her 
ne sebebe mebni olur ise olsun evvelki memuriyetlerim ketmeyleyen 
olupta indettahkik tebeyyün eyler ise böyle bir hali tecviz ve ihtiyar 
eylediği ve hakikati neden ibaret idiğü sureti mahsusada tahrir ve tasrih 
edilir. 

Madde 25 — Memurini şer'iye ve askeriye ve bahriye ve zabtiye-
den bilfiil hidematı mülkiyede müstahdem olanlar dahi sicilli umumiye 
kaydolunur yalnız intihab ile tayin olunan dışarıların mehakimi niza
miye ve mecalisi belediye rüesa ve azası ve gümrük mubassırları ve 
kolcuları ve mahkeme muhzır ve mübaşirleri misillû hademe sicilli 
ahvalden müstesnadır. 

[ 19 saban 1304, 30 nisan 1303 ] 
İradei scniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiye sadaret penahilerile 
evrakı maruza manzuru âli olmuş ve 3 rebiülâhir 1305 tarihli tezkerei 
kemteri ile tarafı samii fahimanelerine tebliğ kılınan iradei scniyei 
cenabı padişahı mantuku âlisi veçhile sicilli ahvale müracaatla asdikayi 
memurinden ve erbabı ehliyet ve liyakatten oldukları halde nasılsa müd
deti medide naili atıfeti seniye olamıyanların sureti taltiflerini makamı 
samii sadaret penahilerine beyan ve ihtar etmek vazifesi dahi sicilli ah
val komisyonu umumisine ilâvei memuriyet edilmek üzere berveçhi is
tizan icabatının icrası şeref sadır olan emrü fermanı hazreti"hilâfet pe-
nahî iktizayi âlisinden olarak zikrolunan evrak iade kılınmış olmakla 
olbabda emrü ferman hazreti veliyyül emrindir. 

[ 24 rebiülâhir 1305, 27 kânunuevvel 1303 ] 

m 

[Tarifnamenin metninde geçen numuneler, metnin münderiç bulunduğu 
3 üncü nizamat defterinde olmadığından konulamamıştır. 1 
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No: 3 — Memleket etıbbası ve eczacıları hakkında 
nizamname 

BÎRTNCl FASIL 

Tababeti mülkiye silkine kabulün kavaidi 

Madde 1 — Tababeti mülkiye memuriyetlerine mekâtibi tıbbiyei 
Şahaneye tababeti mülkiye için dahil olmuş olan şakirdanı tıbbiyeden 
ikmali tahsil etmiş olan ve tebaai osmaniyeden bulunan etibbadan alına
caktır. 

Madde 2 — Tebaai osmaniyeden olupta mekâtibi ecnebiyede ikmali 
tahsil etmiş ve Darülfünunu Tıbbii osmanî olan mektebi tıbbiyei şaha
nede ibrazı liyakat ve icazetname istihsal etmiş olanlar dahi zikrolunan 
memuriyetlere kabul edilebilir. 

İKİNCİ FASIL 

Memleket etibbasının sunuf ve maaş ve harcırahları 

Madde 3 — Etibbayi mülkiye dört sınıftır. Birincisi kaza tabibi sı
nıfı ikincisi liva tabibi sınıfı üçüncüsü vilâyet tabibi sınıfı dördüncüsü 
müfettiş sınıfıdır. 

Madde 4 — Kaza tabibi sınıfında bulunanlar altı yüz kuruş maaşla 
istihdam olunacaklardır ve mekâtibi tıbbiyei şahaneden yetişmiş olan
lar memuriyete tayinlerini müteakip rütbei saliseye nail olacaklardır. 

Madde 5 — Liva tabibi sınıfında bulunanlar sekiz yüz kuruş maaş
la istihdam olunacak ve salise rütbesinde bulunacaklardır. 

Madde 6 — Vilâyet tabibi sınıfında bulunanlar bin iki yüz kuruş 
maaşla istihdam olunacakları gibi vilâyet tabibliğine tayini tarihlerinden 
sonra rütbeleri saniye sınıfı sanisine terfi kılınacaktır. 

Madde 7 — Vilâyet etibba müfettişleri iki bin kuruş maaşla istih
dam olunacaklar ve badettayin terfian saniye sınıfı mütemayizi rütbe
sine nail olacaklardır. 

Madde 8 — Müfettişlerin harcırahları memurini mülkiye harcırah 
kararnamesine tâbi bulunacaktır. 

Madde 9 — Hicaz ve Bağdat ve Basra ve Musul ve Bingazi ve Tra-
blusgarp ve Yemen vilâyetleri ile Zur sancağı tababetlerine tayin edile
ceklere sınıflarına mahsus maaşlarının nısfı zam olunacaktır. 



10 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Terfii sınıf ve hizmeti mecburiye 

Madde 10 — Mekâtibi tıbbiyei şahanede tahsil edenlerden mektebi 
tıbbiyei mülkiye nizamnamesi hükmünce kur'adan ve ona kıyasen be-
delâtı askeriyeden muaf tutulmuş olanlar mazhar oldukları muafiyete 
mukabil iki sene kaza ve üç sene liva sınıflarında bilfiil memleket taba
betlerinde beş sene hizmete mecbur olacaklardır. Bunlardan hizmeti mec-
buriyeyi ifaya kail olmayanlar hangi cins ve mezhebden olur ise olsun 
bedeli naktii askerî olan elli lirayı dairei askeriyeye ve mektepte tah
silde bulunduğu her senei tedrisiye için onar lirayı o mektebin sandığı
na ve diploma ve imtihan harcı olan yirmi lirayı dahi idarei umuru 
tıbbiyei mülkiye sandığına tediyeye mecbur olacaktır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Tababete intihap ve tayin ve terfii sunuf kavaidi 

Madde 11 — Kâffei etibbayi mülkiyenin memuriyete intihap ve ta
yin ve terfii sınıfları ve rütbelerinin Babiâliye arz ve inhası ve tahvili 
memuriyetleri ve hidematı tıbbiyeden dolayı azil veya istihkaklarına 
göre taltifleri umuru idarei mülkiyeye aiddir. 

Madde 12 — Etibbayi mülkiye için idarei tıbbiyei mülkiyede bir sicilli 
ahlâk tutulup müstahdeminin tercümei halleri ve memuriyetleri ve sebe
bi taltif ve azilleri ve becayiş ve istif alan vesair ahvali mütevaliyeleri 
ona derç edilecek ve terfii sınıf ve intihapta istihkakları anlaşılmak için 
sicile müracaat olunacaktır. 

Madde 13 — Kaza tababeti sınıfında iki sene hizmet ve hüsnü ifayı 
vazifei memuriyet etmiş ve mahalli memuriyetince hilafı kanun ve adat 
bir gûna hareketten dolayı tahtı hükme girmemiş olanlann liva tababet 
sınıfına naklini istidaya hakları olacak ve münhal mahal olduğu ve ak
ranı beyninde kıdem ve hüsnü hâl ve iktidarca istihkakı görüldüğü hal
de terfii sınıfı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Maddei sabıkada muharrer şeraid veçhile liva sınıfı 
tabibliğinde üç sene hizmet edenlerin dahi vilâyet sınıfına nakillerini 
istidaya haklan olacaktır. 

Madde 15 — 11 inci maddede zikrolunan şerait veçhile vilâyet ta
babetinde bilfiil tam beş sene hizmet ile müddeti mecburiyeyi ikmal 
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eylemiş olanların müfettiş sınıfına nakillerini istidaya hakları olacak
tır. Ancak bû istidanın kabul ve is'afı sebkeden hizmetleri müddetinde 
müfettişliği ifaya iktidarlarını idarei tıbbiyei mülkiye nezdinde isbat 
etmiş olmalarına mevkuftur. 

Madde 16 — Seyyar ve fevkalâde olarak muvakkat etıbba tayin ve 
izamına lüzum göründükte idarei tıbbiye bunları memleket etıbbası sını
fından ve saireden intihap ve izamında muhtardır fakat memleket etıbba
sından işbu hidematı muvakkateye alınacak olanların müddeti istihdami-
yelerinde sınıflarına mahsus maaşlara nısıf miktarı zammolunacaktır. 

Madde 17 — Vilâyet etıbba müfettişleri memleket etıbbasının elle
rinde bulunan talimat ahkâmına ve idarei umuru tıbbiyeden verilen eva-
mir ve tenbihat hükmüne tevfikı muamele edip etmediklerini ve şehrî 
ve hususî raportlarını vakit ve zamanile gönderip göndermediklerini ve 
icabeden hususatı tıbbiyeyi tedkik ve dahili vilâyette muzırrı sıhhat ola
rak mevcud olan şeylerin defi lüzumunu hükümeti mahalliyeye ihtar et
mek ve ahvali sıhhiyei vilâyetten meclisi umuru sıhhiyei umumiyeye 
malûmat vermek vazifeleri ile mükellef olacaklardır. Ancak havi olduğu 
liva ve kazaların nısfına henüz memleket tabibi tayin olunmayan vilâyet
lerde bu vazife merkezi vilâyet memleket tabibi tarafından icra olunacak 
ve bunlara esnayi devir ve teftişlerinde harcırah kararnamesi hükmüne 
tevfikan harcırah verileceklir. 

Madde 18 — Mevaddı sabıkada zikrolunan şerait ve mecburiyet mu
cibince bilfiil hizmeti mülkiyede bulunmamış etıbba zikrolunan rütbe ve 
sınıflardan mahrum olacaktır. 

Madde 19 — Şimdiye kadar memleket tababetlerinde mektebi tıb
biyeden müntehap olarak hizmetleri sebkeden ve tebaai devleti aliyeden 
bulunanlar isbat edecekleri müddete ve hüsnü hizmete göre sunufu mez-
kûreden müstahak görülecekleri sınıfa dahil olabilirler. 

Madde 20 — Etibbai mülkiye silkinde bulunanlardan mecburu ifası 
oldukları beş sene hizmeti ikmal etmemiş olanlar mutlaka hizmeti mec
buriyetlerini ikmal edecekler ve ondan sonra silki mezkûrda istihdam 
ve tefeyyüz arzusunda bulunanlar Nezareti Tıbbiyei Mülkiyeye istidana
me vereceklerdir. 

Bunların isimleri istidalarının tarihi havalesi sırasile cemiyeti tıb
biyei mülkiyede tutulacak mülâzimin defterine kaydolunacaktır. 

Madde 21 — Vilâyatça açılacak memuriyetler sınıfına göre mülâ-
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zimlerden mevcud olanlara defteri mezkûr sırasile teklif olunarak kabul 
edenlerin memuriyeti icra edilecektir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Memleket eczacıları 

Madde 22 — Memleket eczacılığı silki etıbba için işbu nizamnamede 
zikrolunan mecburiyet kaidesine ve şeraiti saireye temamile tâbi olacak
lardır. 

Madde 23 — Memleket eczacıları kaza ve liva ve vilâyet eczacılığı 
namları ile üç sınıf olacak ve terfii sınıfa istihkakları ve memuriyete ta
yinleri etıbbayi mülkiye gibi hüsnühâl ve hizmetlerinin tahakkukuna me-
nut bulunacaktır. Kaza eczacıları dört yüz kuruş maaşla rütbei rabıaya 
ve liva eczacıları yine rütbei rabıa ile altı yüz kuruş maaşa ve vilâyet 
eczacıları rütbei salise ile sekiz yüz kuruş maaşa nail olacaklardır. 

Madde 24 — Vilâyet eczacılığından lâakal üç sene hüsnü hizmeti 
sebkeylemiş ve kimyagerliğe dair ayrıca imtihan vererek mektebi tıbbiyei 
şahaneden şeh adet name almış olanlar vilâyet kimyageri namile icabeden 
vilâyetlere tayin kılınacak ve o halde rütbeleri saniye sınıfı sanisine 
terfi ve maaşları bin beş yüz kuruşa iblâğ olunacaktır. 

ALTINCI FASIL 

Hakkı tekaüd 

Madde 25 — Memleket etıbbasile eczacılarından müddeti nizamiye
lerini idarei tıbbiyei mülkiyece musaddak olmak şartile ikmal edenler 
memurini sairei mülkiye misillû tekaüde müstahak olacaklardır. 

Madde 26 — idarei umuru tıbbiyeye ve tababeti mülkiyeye dair 
düsturda münderiç nizamat ve zeyillerinin işbu nizamname ile mefsuh 
olmayan ahkâmı kemakân meri ve muteber olacaktır. 

Madde 27 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur
dur. 

[trade tarihi: 5 jooon 1305, 4 nisan 1304\ 
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No: 4 — Selânikte teşkil olunacak Selanik Bankasının 
Nizamname! dahilisidir 

BÎRÎNCÎ FASIL 

Şirketin isim ve sureti teşekkülü ve müddet ve merkezi 
bey anındadır. 

Madde 1 — Pariste Kontuvar Diskont de Pari Bankasile Viya-
nada Avusturya memaliki imtiyazlı bankası ve (Budapeşte) de bulu
nan Macaristan memaliki bankası ve Selânikte Mösyö Alanti birader
ler beyninde kendi ve ileride hissedar olabilecek zevat isimlerine ola-
TA'k şeraiti atiyeye tevfikan osmanlı anonim bir şirketi sarrafiye tesis 
ve teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı (Selanik Bankası) olacak ve tabiiyeti 
sıfatile tabii Devleti Aliyenin kavanin ve niza matı umumiyesine tâbi 
bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Selânikte olacaktır ve memaliki Os
maniye veya ecnebiyede icab eylediği kadar şube ve acentalar tesis ve 
ihdas edilebilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti işbu nizamnamenin Hükümeti seni
ye tarafından tasdikim mutazammın sadır olacak fermanı âli tarihin
den itibaren elli seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

Şirketin muamelâtı bey anındadır. 

Madde 5 — Şirketin muamelâtı alelûmum atiyüzzikir muamelâttan 
ibarettir. Şöyle ki: Evvelâ hükümeti seniye ile veya saltanatı seniyenin bir 

dairei resmiyesile veya taşra esnaflarile ve belediye idarelerile veya sair 
şirketler ile veya eşhası saire ile dahilî ve haricî muvakkat veya sureti 
saire ile akdi istikraz etmek veya bu makule istikrazlara hissedar olmak 
saniyen poliçe ve çek furuht veya iskonto etmek ve her nevi muamelei 
sarrafiye ve ticariye ve sınaiye ve komüsyonculuk icra ve teahhüd 
«ylemek ve aynen her nevi eshamı umumiye alıp satmak ve emtea iştira 
ve furuht eylemek ve bankonot ihracı gibi müsaadatı mahsusa ile tayin 
ve tahsis olunan mevad müstesna olmak üzere sair banka ve kredi ve 
ticaret şirketlerinin muamelâtı dahilinde bulunan muamelâtı icra et
mek, salisen her nevi tesisatı sınaiye ve ticariye ve sarrafiye ve demir-
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yol ve seyrisefaini ticariye ve turuk ve cedavil ve fabrikalar ve maden
ler ve doklar ve alelûmum teşebbüsatı sınaiye ve ticariye ve menafii 
umumiyeyi müstelzim olacak şirketler ihdas etmek ve bu makule şir
ketlere hissedar veya komandit suretlerile şerik olmak; rabian aşar ve 
saire gibi her nevi varidatı rüsumiye ve teşebbüsatı nafıayı iltizam 
tarikile idare etmek hususlarıdır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin sermayesile hissedaran tarafından verilecek 
mebaliğ beyanındadır 

Madde 6 — Şirketin sermayesi şimdilik iki milyon franktan ibaret 
olup beheri beş yüz franktan dört bin hisseye münkasemdir her bir his
se senedatı beş yüz frank ita ile kamilen tesviye edileceği gibi kıymeti 
itibariyelerinin yüzde ellisi dahi ita edilerek muvakkaten tesviye oluna
bilecektir işbu senedatın kâffesi şimdilik şirketin müessisleri tarafından 
işbu nizamnamenin hini tasdikinda iştira ve imza kılınacaktır, imza kı
lman hisse senedatının beheri için yüzde elli yani iki yüz elli frangı 
hini imzada tediye olunacak ve baki yüzde ellisi ileride şirketin ihtiya-
çatına göre cemiyeti umumiyenin kararile otuz gün evvel gazetelerle 
ilân olunarak istifa edilecektir. Şirketin sermayesi ileride indelicab he
yeti umumiyenin kararile on milyon franga kadar tezyid olunabilecek
tir ve işbu tezyid maddesi müceddeden hisse senedatı tedavüle çıkarılarak 
icra olunacaktır. 

Madde 7 — Hisse senedatının bir tarafı türkçe ve diğer tarafı fran-
sızca veya sair lisanlarla tanzim olunacak ve hamiline aid olmak üzere 
muharrer bulunacaktır ve koçanlı bir defterden katolunup bir sıra nu
marası dahi olacak ve idare meclisi azasından birinin imzasile şirket 
müdürünün imzasını havi bulunacaktır. Hisse senedatının devir ve ha
valesi muamelesi ol senedi ahara terk ve teslim etmekle icra olunur. 

Madde 8 — Hisse bedelinin nısfı tediye olundukta sahibi yedine bir 
muvakkat sened verilecek ve tamamı tediye olunduktan sonra scnedat 
hamiline aid olacaktır ve ileride tedavüle çıkarılacak diğer hisse seneda
tının sureti ihracı cemiyeti umumiye kararile tayin olunacaktır. 

Madde 9 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmıyan hisse sene
datının sahihlerine teahhuratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete ve aleyhle
rine ikamei davaya hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itiberen se
nevi yüzde dokuz hesabile şirketin menfaati için faiz ahzolunacaktır. Şir-
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ket taksitleri vaktile tediye edilmiyen hisse senedatmı zarar ve ziyanı 
sahibine aid olmak üzere gazetelerle badelilân tayin olunan müddet hita
mında furuht edilebilecektir mezkûr hisse senedatımn furuhtundan hasıl 
olan meblâğ zuhur edebilecek noksan için medyun kalmamak şartile as
habının deynine mahsub edilecektir ve fazla zuhur eder ise taksitin va
desi gününden itibaren tarihi furuhtuna değin cereyan eden müddet için 
faizi nizamisi ahzolunup baki kalır ise sahibine teslim olunacaktır. 

Madde 10 — Hissedaran mutasarrıf oldukları hissenin mikdan 
bedelâtından ve bayiler imza etmiş oldukları hisse bedelinin mecmu
undan mesuldür. 

Madde 11 — Her bir hisse kimin uhdesine geçer ise geçsin o hisseye 
aid olan hukuk ve teahhüdat dahi yeni sahibine intikal eder. Bir hissenin 
tasarrufu bihakkın işbu nizamnamyi dahilî ahkâmını ve cemiyeti umumi
ye kararlarının kabulünü intaç eder hisse senedleri kabili inkisam değil
dir ve şirket her hisse için bir sahib tanır bir hissedarın varis ve dayinleri 
hiç bir sebeple şirketin defatiri ve tahvilât ve emval ve eşyasının tahtı 
hacze vazını taleb ve anları taksim ve yahut bilmüzayede furuhtunu 
taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler 
ve istifayı hukuk için şirketin sal muhasebelerince cemiyeti umumiyenin 
kararlarını kabule mecburdurlar. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahilisi hcyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafın
dan mansub ve yediden on ikiye kadar azadan mürekkeb bir meclisi 
idareye ihale olunur ve meclisi idareyi teşkil eden heyetin beher sene 
bir sülüsü çıkarılarak üç senede bir kere tecdid kılınır. Çıkan azanın 
tekrar intihabı caizdir. Fakat şirketin hini tesisinde ilk defa içtima eden 
cemiyeti umumiye tarafından intihab olunan meclisi idare heyeti üç 
sene icrayı memuriyet eyliyecektir. işbu üç sene mürur eyledikten sonra 
kur'a ile azanın bir sülüsü ihraç edilir sülüsten fazla kalır ise en ni
hayet senede çıkarılır. 

Madde 13 — idare meclisi azasından her biri nasbi tarihinden 
itibaren sekiz gün zarfında ve müddeti memuriyeti zamanında satıla-
mamak üzere şirketin sandığına elli aded hisse senedatı tevdi etmiye 
mecburdur. 
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Madde 14 — Meclisi idare azası ilk içtimalarında içlerinden birini 
reis ve reisi sani intihab ederler ve reisin veya reisi saninin gıyabında 
yalnız ol defa için reise vekâlet etmek üzere azadan birini tayin eder
ler. 

Madde 15 — Meclisi idare icabı halinde içtima edecek ise de lâ-
akal ayda bir defa şirketin merkezi bultınan mahalde içtimai lâbüddür. 
Bundan maada azadan üç kişi meclis akdini taleb eyledikte tecemmu 
eder azadan gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet 
etmek üzere azadan birini tevkil edebilirler. Müzakeratın muteber olma
sı beş azanın bizzat veya bilvekâle huzurlarına menuttur. Meclisi ida
renin kararları bizzat hazır bulunan veya tevkil kılınan azanın ekseri
yeti ârasile muteber olur. Tesavii âra vukuunda reisin reyi müreccah 
tutulur. Meclisi idarenin müzakeratı zabıtnamelere dercolunduktan son
ra deftere kaydolunur ve mezkûr zabıtnameler reis ile şirket müdürü 
tarafından imza olunur. 

Madde 16 — Meclisi idare azasından birinin vefatı veya istifası 
vukuundan veya sair bir sebebden dolayı yeri münhal kalır ise meclisi 
idare anın yerine muvakkaten aza tayin eyliyecek ve intihabı kat'î ge
lecek cemiyeti umumiye tarafından icra olunacağı gibi azanın haddi 
azamı bulunan on iki azaya iblâğ için diğer aza dahi tayin edebilecektir. 
Şu kadar ki müceddeden tayin kılınan azanın katiyen intihab ve ta
yinleri hususu cemiyeti umumiye tarafından tasdik kılınacaktır. 

Madde 17 — tşbu nizamnamede tayin kılınan meclisi idare aza-
sile ileride cemiyeti umumiye tarafından intihab kılınacak aza bizzat 
mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret ahzedeceklerdir. tşbu 
ücretin miktarı her sene cemiyeti mezkûre tarafından kat' ve tayin kı
lınacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare bir maslahatın tesviyesi için azadan bir 
veya bir kaç zatı tevkil edebileceği gibi masalihi cariyesinin rüyetve tes
viyesi için azadan birini daimî surette tevkil ve tayin edebilecektir. 

Madde 19 — Şirketin masalihi vakıasını ve hususilc atide zikir ve 
tadad olunacak hususatını tesviyeye meclisi idarenin mezuniyet ve salâhi
yeti vasıa ve kâmilesi olacaktır. Evvelâ her nevi istikraz akdine ve mebailğ 
tahsiline ve rüsumatın ilzam veyahut emaneten idare olunmasına ve te-
şebbüsatı sınaiye ve ticariyeye ve bunları işletmesine ve şirketin her nevi 
tesisatı sınaiye ve ticariye ve sarrafiyeyi icra etmesine ve bu misillû tesi
sata hissedar olmasına dahi ruhsat verir. Saniyen şubeler ve acentalar ih
das veyahut fesih ve ilgasına ruhsat verir. Salisen iskonto ve ikraz ve 
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.depozito ve rehin tarikile ahzolunacak emanetlerin şeraiti umumiyesine 

karar verir. Rabian şirketin müdürü evvel ve sanileri ve memur ve kâtib-

lerini nasb veya azleder ve memurini mumaileyhimin vezaif ve iktidar

larını ve mikları maaşlarını ve ikramiye olarak sene başında verilecek 

akçenin miktarını \e şayet kefalet akçesi olarak memurini mumaileyhim 

tarafından şirketin sandığına akçe vazedileceği takdirde ol akçenin mikta

rını tayin eder. Hamiscn sirkelin imzasını vazetmeğe kimlerin balâlıiyeti 

olacağını ve NE suretle \azı imza edileceğini tayin ve tahsis eder. Sadi-

sen Cemiyeti umumiyeye takdim kılınacak muhasebatı her sene kat ve 

tediye eder ve hissedarana tevzi olunacak temettüüıı miktarını muvakkaten 

tayin eder. Sahian şirketin NK-veud akçesile ihtiyat akçesinin faize ver

mesini ve sureti istimalini tayin eder ve alelûmum şirketin kâffei umur ve 

muamelâtını idare ve icra eder. Saminen her nevi mukavelât akdeder ve 

sulh olur ve kompiromo tabir olunur lahkimnanıe senedi lan/im eder ve 

şirketin gerek müddei ve gerek müddeaaleyh sıfatile mehakimin kâffesi 

huzuruna çıkmasına ruhsat verir ve sirkelin mutasarrıf olduğu emvalinin 

ahara bey* ve nakli gibi bir suret ile elden çıkarmasına izin verir ve ay

nen faizli esham mubayaa ve furulıt eder ve alelûmum idare ve tasarrufa 

müteallik olan bilcümle muamelâtı ifa eyler. 

B K Ş l M C İ FASIL 

Müjeltişlcr beyanındadır 

Madde 2(1 — Her sene cemiyeti umumiye tarafından müntehap iki 

nefer müfettiş güzeran eden senenin hesabatını tahkik ve tedkik ile olbap-

da bir lâyiha tanzim ederek evvel beevvel meclisi idareye verecek ve 

badehu cemiyeti umumiyenin hini içti mam da irae ve ita olunacaktır, tik 

tayin kılınacak müfettişler şirketin hini tesisinde içtima eden ilk cemiyeti 

umumiye tarafından tayin kılınan müfettişler olacaktır. 

ALTINCI FASIL 

Cemiyeti umumiye beyanındadır 

Madde 21 — Sureti muntazamada akdi içtima eden cemiyeti umu

miye bilcümle hissedaramn vekilidir cemiyeti umumiye lâakal yirmi beş 

hisseye malik bilcümle hissedarandan mürekkep olur cemiyeti umumiye

ye dahil olmak hakkını haiz olabilmek için gazetelerle tayin olunan gün

den lâakal on beş gün evvel mutasarrıf oldukları hisseleri davetname-

T. ı c. ı> y. ; 
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lerde tahsis olunan mahalde teslim edeceklerdir ve teslim ettikleri aka
binde isimlerine mahsus yedlerine birer ilmühaber verilecek ve işbu il
mühaberler ibraz olundukta heyeti umumiyeye dahil olacaklardır cemi
yeti umumiyeye dahil olmağa hakkı olan her bir hissedar yerine bir ve
kil nasb ve tayin edebilir şu şartlaki vekil olan zat cemiyeti umumiyeye 
dahil olmak hakkım haiz bir hissedar olmak lâzımdır ve bu veçhile tev
kil kılınan hissedar yedinde bulunan vekâletnameyi musaddak olarak 
tarihi içtimadan sekiz gün evvel meclisi idareye ita edecektir. Şeraiti 
mezkûreye muhalif olarak tahtı vesayetlerinde bulunan eytam hisseleri 
için vasiler ve taifei nisa için taraflarından mansup vekiller ve alelumum 
şirketlerle sair müessesalı ticariye ve sınaiyenin vekillerinden biri ce
miyeti umumiyede müekkilleri namına beyanı rey edebileceklerdir. 

Madde 22 — Cemiyeti umumiyi- senede bir defa olarak meclisi ida
re tarafından tayin olunacak zaman ve mahalde sureti adiyede içtima 
eder ve bu içtimada Ticaret Nezareti marifetile tarafı hükümeti seniye-
den bir memuru mahsus bulundurmasına şirket mecburdur bundan 
başka meclisi idare icap ettikçe ve şirket sermayesinin lâakal rubuna 
müsavi hisse senedatına malik hissedarandan bir veya bir kaçının teklifi 
üzerine sureti fevkalâdede heyeti umumiyeyi içtimaa davet edebilir. 

Madde 23 — Cemiyeti umumiyenin yevmi içtimai lâakal bir mah 
evvel Dersaadet ve Selanik ve Viyana ve Pariste en muteber gazetelerle 
neşir ve ilân olunacak ve cemiyeti umumiyede müzakere olunarak ntevad 
işbu ilânda münderiç bulunacaktır meclisi idarece cemiyeti umumiyede 
müzakeresi mukarrer olan mevaddan başka olarak hissedarandan şirket 
hissesinin bir rubuna müsavi bir veya bir kaç hissedar tarafından ve ilân' 
tarihinden bir mah mukaddem cemiyeti umumiyede müzakere olunma
sına karar verilmiş olan hususat hakkında yalnız icrayi müzakerat edile» 
çektir. 

Madde 24 — Cemiyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten 

şirket sermayesinin bir humsuna müsavi hisse senedatına malik hissedar

lar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur işbu cemiyeti umumiye

nin defai ulâ içtimaında hazır bulunan hissedaranın asaleten ve vekâle

ten hamil oldukları hisse senedatının mikdarı derecei kifayede olmadığı 

halde cemiyeti umumiye ikinci defa olarak lâakal otuz gün zarfında iç

timaa davet edilir işbu ikinci içtimaında gerek asaleten ve gerek vekâle

ten hazır bulunan hissedaran hisselerinin mikdarı ne olur ise olsun yal

nız birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş olan hususat 
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hakkında icrayı müzakerat edilecek ve bu veçhile cereyan eden müzake-
rat umum hissedar için mer'i ve muteber tutulacaktır. 

Madde 25 — Cemiyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder ve 
reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis ve
kâletine intihap ederler. Cemiyeti umumiyede hazır olup en ziyade his
seye malik olanlardan iki hissedar ve bunlar kabul etmedikleri halde esa
mi pusulasında gösterilen sıra mucibince sonra gelenler ve bunlar dahi 
kabul etmedikleri surette nihayet kabul olununcıya kadar iki hissedar 
rey toplamak hizmetini ifa eder cemiyeti umumiyede müzakere olunan 
hususata gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hissedaranın 
ekseriyeti ârasile karar verilir ve mezkûr hissedarlar gerek asaleten ve 
gerek vekâleten mutasarrıf oldukları beher yirmi beş hisse için bir reye 
malik olacaklardır. 

Madde 26 — Cemiyeti umumiye şirketin umur ve mesalihine dair 
her sene meclisi idare ile müfettişler tarafından takdim olunan raportu 
kıraat eder hesabatı ledelmüzakere ya kabul veya reddeder ve lıissei te-
mettüü tayin eyler ve tebdili iktiza eden meclisi idare azasının yerlerine 
diğerlerini nasbeder ve idare meclisi tarafından şirketin teksiri serma
yesi ve temdidi müddeti ve nizamnamenin tadili ve icabı halde şirketin 
vaktinden evvel fesih ve ilgası hakkında arzolunan mesaili ve müzakere 
cetvelinde münderiç bilcümle hususatı tezekkür ve tahtı karara alır ve 
şirketin bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakere kararı kat'i 
ita ve meclisi idarenin icap eyler ise iktidarını tevsi eyler. 

Madde 27 — Cemiyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâ
mına tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya muhalif reyde 
bulunan hissedaran için dahi mecburidir cemiyeti umumiye tarafından 
verilen kararlar zabıtnamelere derç ile bir defteri mahsusa kayıd ve ziri 
idare meclisi azasile müfettişler ve rey toplamağa memur olanlar tara
fından imza edilir cemiyeti umumiyenin her bir içtimaında hazır bulu
nan hissedaranın adedile hamil oldukları hisselerin mikdarını ve ikamet
gâhlarını mübeyyin bir cetvel tanzim ile balâda mezkûr zevat tarafından 
bilimza zabıt defterinin o günkü varakasına raptedilecektir. 

YEDlNCt FASIL 

HesabaU seneviye beyanındadır 

Madde 28 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasından bed 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur fakat birinci senei ma-
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liye müstesna olarak şirketin sureti katiyede teşkili tarihi ile ertesi kâ
nunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır mec
lisi idare her sene nihayetinde şirketin matlûbat ve düyunalını havi bir 
defteri umumî tanzim ile cemiyeti umumiyeye takdim eder ve müfettiş
ler tarafından tanzim kılınan raporlu bedelkırae ya kabul veya red ve
ya beher hisse için isabet eden temettü akçesini tayin eder. 

SEKİZİNCİ FASIL 

"ı cmeUüün sureti taksimi 
Madd 29 — Şirketin temettüatı saf iyesi hasılattan masariti umumiye 

ile bilcümle taahhüdatı badettenzil kalan mebaliğden meblâğı mezkûr
dan evvel beevvel hissedarlar tarafından tediye olunmuş sermaye üzerine 
senevi yüzde beş hesabile faizi ifraz olunduktan sonra kusurundan ihtiyat 
akçesi teşkil etmr.k üzere yüzde on ve mütesaviyen kendi beyinlerinde 
taksim etmek üzere meclisi idare ttzasına yüzde on ve şirketin müdiran 
ve memurinine meclisi idare tarafından tensib ve takdir kılınacak surel 
veçhile yüzde beş ve hamiline olarak tefrik edilen yüz aded müessis 
hissesile her bir müessisin mutasarrıf olduğu hisselere nisbetle ntüessis-
lere tevzi olunmak üzere yüzde on ve temettü akçesinden cemiyeti umu
miye tarafından ertesi sene hesabına mahsup edilmek üzere tayin edilebi
lecek mebaliğ ile hususî olarak bir ihtiyat akçesinin teşkili için lâzım gelen 
meblâğ badettenzil bakisi temettü olarak hissedarana taksim ve tevzi olu
nacaktır cemiyeti umumiye tarafından gerek faizin ve gerek beher hisseye 
isabet eden akçenin tediyesi hakkında karar verildiği halde tediyatı 
mezkûre meclisi idare tarafından tayin kılınan zaman ve mahalde te
diye kılınacaktır ve tayin olunan vakti tediyeden itibaren beş sene zar
fında talep olunmıyan faiz ve temettü hissesi şirket tarafından zaptolu-
ıı ur. 

DOKUZUNCU FASIL 

ihtiyat akçesi beyanındadır 

Madde 30 — İhtiyat akçesi yirmi dokuzuncu maddeye tevfikan te
mettüatı seneviyeden teraküm eden mebaliğden hasıl olur ihtiyat akçesi 
şirket sermayesinin bir humsu miktarına baliğ olduğu takdirde cemiyeti 
umumiyenin kararile temettüattan beher sene tefrik olunan mikdar ya 
tenzil olunur veyahut hiç alınmaz hasılatı seneviye hisse başına yüzdu 
beş faiz itasına kifayet eylemediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden 
ikmal edilebilecektir. 
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ONUNCU FASIL 

Nizamnamenin tadili beyanındadır 

Madde 31 — Cemiyeti umumiye meclisi idarenin teklifi üzerine v e 

hükümeti seniyenin tasdik ve tasvibine mütevakkif olmak şartile işbu 

nizamnameye münasib gördüğü tadilât ve tebeddülatı icra edebilir ve bu 

babda verilecek karar gerek asaleten ve gerek vekâleten hazırı meclis 

bulunan hissedaranın ekseriyeti arası bulunduğu halde mer'i ve muteber 

olur. 

ON BİRİNCÎ FASIL 

Şirketin feshi ve katı muamelâtı beyanındadır 

Madde 32 — Cemiyeti umumiye şirket sermayesinin nısfı zayi o l 

dukta inkizayı müddetten evvel feshine karar verebilecek isede bundan 

gayri ahvalde şirketin inkizayı müddetten evvel feshine mücerred şirket 

sermayesinin nısfına mutasarrıf hissedaran karar ita edebilir. 

Madde 33 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veyahut tekmil ol

maksızın fesih olundukta cemiyeti umumiye meclisi idarenin teklifi üzerine 

şirketin sureti katı muamelât ve hesabatına karar verecek ve katı hesap 

muamelâtı için bir veya bir kaç memur tayin edecek ve şirketi mefsuha-

nın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete devir ve ferağ 

etmek ve haiz olduğu hukuk dairesinde münasip göreceği sair kâffei ik

tidar ve salâhiyeti memurini mumaileyhime ihale eylemek gibi cemiyeti 

umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda olduğu gibi katı muame

lât esnasında dahi iktidar ve salâhiyetini istimale devam edeceği ve hu-

susile cemiyeti umumiye şirketin katı muamelât ve hesabatının tasdiki 

hakkını haizdir memurini mumaileyhimin nasb ve tayini ile meclisi idare 

azasının memuriyeti hitam bulur. 

[ irade tarihi: 12 saban 1305, 11 nisan 1304 ] 
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No: 5 — Memaliki şahaneden Bulgaristana giden emtiadan 
alman gümrük resminin % bire tenziline 

dair frade 

14 şaban 1305, 13 nisan 1304 

Rüsumat emanetinin meyanei bendegânemizde mütalea olunan tez -
keresi mealinden müsteban olduğu üzere memaliki şahanenin sair ta
raflarından Bulgaristana giden emtia ve eşyadan Mısıra giden eşya
ya kıyasen yüzde sekiz gümrük resmi alınmakta isede hıttai Mısriyeye nak
lolunan eşyadan alınan resim için verilen tezkereler oranın gümrüklerince 
kabul olunmakta ve Mısır gümrüklerinde resmi alınarak naklolunan, 
eşya için verilen tezkereler hakkında dahi buraca aynı muamele icra 
kılınmakta olduğu halde Bulgaristanca bu taraf gümrüklerinden ve
rilen tezkereler kabul edilipte eşya meccanen imrar olunmayıp oracada 
tekrar ithalât resmi ahzolunması ve diyarı ecnebiyeden doğrudan doğ
ruya Bulgaristana naklolunan eşyadan ise mahreçlerinde bir gûra ih
racat resmi alnmaması hasebile ticareti Osmaniye bittabi onlara re
kabet edemediğinden bahisle mahsulâtı dahiliyeden olupta Bulgaristana 
götürülecek emtia ve eşyadan yalnız yüzde bir resim istihsali lâzı-
meden idüği dermeyan olunması ve bu suretin muvafıkı maslahat ola
cağı Babıâli hukuk müşavirlerinin evrakı melfufe meyanındaki mü-
taleanamesinde dahi teyid olunduğu gibi ahvali meşruha iktizasınca 
^ikrolunan ihracat resminin tenzili tarikına gidilmedikçe mahsulâtı 
dahiliyenin rekabeti ecnebiyeden muhafazası kabil olamıyacağı ci
hetle emaneti müşarileyhanın mütaleası mucibince zikrolunan resmin 
yüzde bire indirilmesi umuru zaruriyeden görünerek tezkerei meb-
husa salifülbeyan mütaleaname ile ma'an arz ve takdim kılınmış ise
de katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

Arz tezkeresi 

Memaliki şahanenin sair cihetlerinden Bulgaristana giden emtia ve 
eşyadan yüzde sekiz itibarile alınan gümrük resminin yüzde bire tenzili 
hususuna dair rüsumat emaneti behiyesinin tezkeresi üzerine meclisi mah
susu vükelâda cereyan eden müzakere neticesini havi kaleme alınan 
mazbata takımile arz ve takdim kılınmakla münderecatı hakkında 
her ne veçhile iradei seniyei hasreti padişahî şeref müteallik buyru-
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lur ise infazı hükmü âlisine ibtidar edileceği beyanile tezkerei senaveri 
terkim kılındı efendim. 

14 şaban 130ı, 13 nisan 1304 

iradei scniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufatile manzuru âli buyrulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahilerî şerefsudur buyrulmuş olmakla olbabda emrüfer-
man hazreti menlehülemrindir. 

N o : 6 — Aydın d e m i r y o l u k u m p a n y a s ı n ı n haz ineden 
» ramak ta o l d u ğ u meba l iğ in sureti tesviyesinin 

istizanına dai r M u k a v e l e n a m e 

Madde 1 — Hükümeti seniye evvelâ İzmirden Sarayköyüne ve Tor
balıdan Tireye ve Seydiköyünden Bucaya kadar mümted olup elyevm 
işlemekte olan hııtutun müddeti imtiyazını alafıranga bin dokuz yüz on 
senesi teşrinievvelinin on beşinci gününden itibaren yirmi beş sene müddet
le yani bin dokuz yüz otuz beş senesi teşrinievvelinin on beşine kadar imhal 
etmiş ve saniyen şimdiki hattı aslinin noktai intihası bulunan Saraykö-
yünden takriben yüz otuz beş kilometre (84 mil) ileride kâin Dinar nam 
mahalle ve Tire şubesinin dahi yirmi dokuz kilometre (18 mil) tulünde 
yeni bir hat inşasile ödemişe kadar temdid olunmasile bunların işletil
mesi imtiyazını mezkûr kumpanyaya ihsan buyurmuş olduğundan Öde
mişe kadar temdid olunacak hat işbu mukavelenemenin tarihinden iti
baren iki sene ve Dinara kadar temdid olunacak hat dahi dört sene müd
det zarfında ikmal ve küşad olunacak ve salisen atide zikr ve tadad olunan 
ve takriben doksan beş mil tulünde bulunan şuabatı sebadan umumunun 
veya bir kısmının işbu mukavelenamenin tarihi teatisinden itibaren yedi 
seneye kadar inşa ve işletilmesi emrinde kumpanya muhayyer buluna
caktır. 

1 Ayasoluğdan Kuşadasına 
4 Karataştan Tireboluya 
2 Balatcıktan Sökeye 
5 Akhandan Denizliye 
3 Aydından Sobiçeye 
6 Dinardan Işıklıya 
7 ödemişten Kaymakçıya 
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Balâda mezkûr yedi sene müddet zarfında işbu hatlardan her han
gilerinin inşasına teşebbüs olunacak ise evvel beevvel kumpanya tarafın
dan beyan olunacak ve ol hatlar tarihi beyandan iki seneye kadar bilik-
mal küşad edilecektir bunların imtiyazları dahi imtiyazı aslî gibi bin do
kuz yüz otuz beş senesi teşrinievvelinde munkazi olacaktır. 

Madde 2 — Kumpanyanın muvafakati istihsal olunmaksızın 4 tem
muz sene 1879 tarihli mukavelenamenin sekizinci maddesi mucibince Ge
diz vadisi müstesna olmak üzere Sarayköyden Dinara kadar olan hattı 
aslinin her cihetince kırk kilometre yani yirmi beş mil budünde imtiyazı, 

kumpanyaya verilmiş olan hutııta rekabet edecek surette başka hatlar inha
sı imtiyazı tarafı hükümeti seniyeden ahar bir kimseye veya bir şirkete 
ihsan buyrulmıyacaktır. 

Madde 3 — Mukaddemki mukavelâtta ve ez cümle bin seki/î yiu eili 
altı eylül ve bin sekizyüz altmış üç haziran ve bin sekiz yüz yetmiş dokuz 
temmuz tarihlerinde tanzim olunan üç kıta mukavelenamede tarafı hükü
meti seniyeden itası meşrut bulunan temini temettü akçesi işbu mukave
lenamenin imzası tarihinden itibaren kat edilecek ve kumpanya imtiyazı
nı haiz olduğu hututun mecmuunu zarar ve ziyam kendisine aid olmak 
üzere işletecek ve hükümeti seniyeye aid taahhüd sırf zirdekı mevadda 
tayin olunan şerait ile hututu mezkûrenin mubayaasından ibaret kala
caktır. 

Madde 4 — Henüz ifa buyrulmıyan havalât bedelâtından ve hala 
tesviye olunamıyan temini temettü akçesile faizlerinden ve kumpanyanın 
sair her gûna metalibinden dolayı Hükümeti seniyeden alacağı bulu
nan mebaliğin miktarı ittifakı tarafeyn ile maktuan altı yüz elli bin 
İngiliz lirası tayin kılınmış olduğundan meblâğı mezkûr bilâ faiz ol
mak üzere hutulun bedeli mubayaasına zammedilerek bedeli mezkûrun 
aksamı asliyesinden ad ve itibar birle anın hakkında tayin olunan şeraite 
tevfikan tesviye ve itfa olunacaktır. 

Madde 5 — Hükümeti seniye on beş teşrinievvel efrencî bin do
kuz yüz otuz beş senesinde mecmuu hututu edevatı müteharrike ve her 
nevi müştemilâtile yedi idaresine almak hak ve salâhiyetini muhafaza 
buyurur ve bu halde balâdaki dördüncü maddede tayin olunan deyni 
ifa edeceği gibi evvelâ İzmirden Aydına kadar mümted hattı aslî için 
23 eylül sene 1856 efrencî tarihli mukavelenamenin on dokuzuncu mad
desinde musarrah bir milyon iki yüz bin lirayı sair yen Aydından Sa
ray köyüne olan hat ile Torbalıdan Tireye kadar mümted şube için 
4/16 temmuz sene 1879 efrencî tarihli mukavelenamenin yedinci mad-
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desinde muayyen olan altı yüz elli bin lirayı salisen Seydiköy ve Bu
ca şuabatı için dahi on sekiz bin yedi yüz elli lira rabian Sarayköyün-
den Dinara ve Tireden ödemişe kadar olan hatların beher kilometresi 
için beş bin iki yüz seksen İngiliz lirası yani beher mili için sekiz bin< 
beşyüz lirayı hamisen inşası kumpanyanın ihtiyarına muhavvel bulunan 
şuabatın dahi beher kilometresi için dört bin altı yüz elli dokuz İngi
liz lirası yani mil başına yedi bin beş yüz lirayı tediye ve ifa buyura
caktır. Bundan başka tamirata mahsus edevat ile eşyayı menkule ve 
hattın işletilmesine rrluktazi olup cem ve tedarik edilen levazım 
muhamminler marifetile takdir edilerek tarafı Hükümeti seniyeden mu
bayaa olunacaktır. Ancak levazımı mezkû reden yalnız hattın altı mah 
işletilmesine muktazi olan miktar levazımı mubayaaya mecbur olacaktır. 
Hükümeti seniye bin dokuz yüz otuz beş senesi teşrinievvelinde hututun 
mubayaası için tayin olunan bedeli kamilen bilifa hututu mezkûrenin 
mecmuunu yedi idaresine almadıkça bunlardan münferiden birini ye
di idaresine almak hakkı olamıyacağını tasdik buyurur. 

Madde 6 — Hükümeti seniye hututun bedelini müddeti imtiyazi-
yenin inkızasında yanil5 teşrinievvel efrencî bin dokuz yüz oluz beş 
senesi tarihinde defaten kumpanyaya ifa etmek veya tarihi mezkûrdan 
evvel ceste ceste ve nakden bedeli mezkûra mahsuben tediyat irrasile 
tesviye eylemek hak ve salâhiyetini muhafaza ve kumpanya dahi 
tediyatı mezkûreyi bilkabul bedeli mubayaa hesabına olmak üzere se
nevi yüzde beş faizi mürekkeb yürütmesini taahhüd eder ve Hükümeti 
seniye mebaliği mezkûrenin tediyesine mukavelename tarihinden on 
sene sonra mübaşeret etmek salâhiyetini muhafaza eder. Şayet 15 teş
rinievvel efrencî bin dokuz yüz otuz beş senesi tarihinde mecmu hututun 
bedelâtı tesviye edilmezse baki kalacak miktarı mebaliğin tesviyesine 
kifayet edecek bir müddet için Hükümeti seniye yeniden hututu mez
kûreyi kumpanyanın yedi idaresine bırakacaktır. 

Madde 7 — Müddeti imtiyaziyenin her hangi zamanında olursa 
olsun kumpanyanın muhtaç bulunacağı sermayeyi tedarik ve teşkil ve 
şimdiki ve ilerideki sermayenin şekil ve kemiyetini tadil ve işbu sermaye-
süe varidatını dilediği veçhile istimal etmesine tarafı Hükümeti seniyeden 
mezuniyet ihsan buyrulur ve ancak bu hususlardan terettüb edecek ma
sarif ve zarar ve ziyan kumpanyaya aid olup ve bundan dolayı Hükümeti 

seniye hiç bir kefalet ve mesuliyet taahhüd etmiyeceği gibi bilcümle 
hukuku dahi muhafaza eyliyecektir. 

Madde 8 —• inşa olunacak hututun bilcümle inşaatı demin o! lan 
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için ba iradei seniye mer'î olan şartname ahkâmına tevfikan icra oluna
caktır ameliyatın ikmali kumpanya tarafından ihbar olundukla Nafıa 
Nezareti tarafından mensub bir fen komisyonu marifetile bilnnıayene 
İktiza eylediği halde muvakkaten ahiz ve kabul olunacak ve kabulü 
muvakkat tarihinden itibaren yedi sene sonra yine bir fen komisyonu 
marifetile ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenı:e muvafık 
ve şartname ehkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu 
komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti tarafından 
kat'iyen kabul muamelesi icra olunacaktır işbu komisyonun masrafı 
kumpanyaya aid olacaktır. 

Madde 9 — Umum hututun işletilmesine müteallik umur ve luısu-
satta kumpanya balâda mezkûr şartname numunesinin ik:nci tatlında 
münderiç mevaddın ahkâmına tevfikı hareket edecek ve şimdiki halde 
devletçe musaddak ve Aydın hattında mer'i olan tarifelerin miktarı aza
mi hiç bir halde tezyid edilmiyecek ve fakat kabili tenzil olacaktır mez
kûr tarifelerin bir nüshası A harfile işbu mukavelenameye merbuttur. 

Madde 10 — Gerek yapılacak imalâta ve gerek hututu muhtelife-
nin işletme umuruna hükümeti seniyeye aid umuru teftiş ve nezaretin 
muntazaman icrasını temin zımnında kumpanya beher sene masarifi 
teftişiye olarak ve işbu mukavelenamenin imzası tarihinden müddeti 
imtiyaziyenin inkızasına değin mah bemah tediye olunmak üzere Nafıa 
Nezaretinin emrine olarak inşa olunan hututun beher kilometresi için 

iki aded osmanlı lirası ve işletilen hututun beher kilometresi için bir 
buçuk lira tediye edecektir. 

BİRİNCİ TARİFE 

Yolculara dairdir 

Para 
Birinci mevki beher yolcu için kilometre başına alınacak ücret 50 

tkinci „ „ » „ „ „ „ 40 

Üçüncü „ n » » » » » 25 

Üç yaşına kadar olan çocuklardan refakatlerinde bulunan kimse

lerin kucağında oturmak çartile meccanen nakledilir üç yaşından yedi 

yaşına kadar olan çocuklar tam bir adamlık mevkide oturmak şartile 

nısıf ücret vererek nakil olunursa da bir bölmede iki çocuk tam bir 

.mevkiden ziyade yer zabtedemiyecektir. 
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Ham eşyanın beher kantarı için kilometre başına ahız olunacak 
ücret 5 
Eşyayı mamulenin beher kantarı için kilometre başına ahzoluna-
«ak ücret 7 
Veyahut ham eşyanın beher tonilâtosu için kilometre başına ahzolu-
nacak ücret 95 
Eşyayı mamulenin beher tonilâtosu için kilometre başına ahzolu-
nacak ücret 142 

Beşinci tarife nümunerlekinin aynı olup ancak sernamesinde seyri 
seri katarları denecek yerde yolcu katarları denilecektir. 

Altıncı ve yedinci ve sekizinci tarifeler nümunedekilerin aynıdır. 

Mahsus katarlara dair olan dokuzuncu tarife ise numunedeki on 
birinci tarifenin aynıdır. 

Balâdaki tarifelerde münderiç ücuratın hesap ve tayini için para 
kuruşun kırkta bir cüzü ve kuruş dahi lirayı osmaninin yüzde bir cüzü 
ad ve itibar olunacaktır. 

No: 7 — Bazı devletler namına ticaret vapurlarile boğazlardan 
gelen esliha ve mühimmatın imrarı için evvelce arz 

ve istizan edilmesi hakkında mazbata 

Bazı devletler namına olarak boğazlardan ticaret vapurları deru-
nunda esliha ve mühimmat imrarı lâzırngeldikte evvelce arz ve istizan 
olunması hakkında şeref sadır olan emir ve fermanı hümayunu hazreti 
padişahı mantuku âlisi veçhile süferayi ecnebiyeye icra edilen tebligat 
üzerine Rusya Sefaretinden verilen takririn ve olbabda istişare odasın
dan ita kılınan müzekkerenin leffile Hariciye Nezaretinden mebus tez
kere meyanei bendegânemizde kıraat ve mütalea edildi. 

Mealinden müsteban olduğu veçhile sefareti müşarileyhanın tak
ririnde Rusya Devletinin boğazdan geçmek üzere celbeylediği esliha 
ve mühimmatı transit suretile imrar ettirmekte bin sekiz yüz altmış bir 
tarihli Ticaret Muahedesi hükmünce kamilen serbest olduğu beyan 
ve dört topu hamil Girvertu nam İngiliz vapurunun Kaleisultani-
yeye gelmek üzere bulunduğu ityan edilmiş ise de mezkûr muahedena-

İkinci ve üçüncü tarifeler nümunedekilerin aynıdır 
Emtiaya dair olan dördüncü tarifedir 

Para 
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menin müddeti münkaziye olmakla beraber sair ticaret muahedenamele-
rinde bu suretle bir hüküm münderiç olmadığından sefareti müşarileyha-
nın iddiası mahalsiz olduğu misillû bu gibi eşyayı hamil sefainin boğazlara 
duhullerinin behemehal sefaret tarafından ihbar olunması muktazi ol
mayıp sefaini mezkûrenin süvarileri canibinden boğaz muhafızlığına 
veyahut eşyayı mezkûrenin tahmil olunduğu iskeledeki Devleti Aliye 
Şehbenderliğine ihbarı keyfiyet olunması husulü maksada kâfi olacağı 
dahi tstişare Odasının müzekkeresinde muharrer idiği gösterilmiş olup 
vakıa salifüzzikir bin sekiz yüz altmış bir tarihli muahedenamenin hük
mü münkaziye olmasile sefareti müşarileyhanın iddiası şayanı kabul 
olmayacağına ve mezkûr Girvertu nam vapurla şu günlerde Kaleisultani-
yeden imrar edileceği beyan edilen dört kıta top Devleti müşarileyha 
tarafından sipariş olunmuş idiğine mebni transit tarikile naklolunacak 
dinamit ve bu gibi mevaddı müştailei nariyeyi hamil sefainin boğaz
lardan müruru için ittihaz olunan usul veçhile zikrolunan Girvertu nam 
vapurun dahi boğaza vusulünde nezareti mahsusa tahtında olarak im-
rarına müsaade itası ve badema bu misillû mühimmatı hamilen gelecek 
vapurlar hakkında lieclilistizan evvel emirde ihbarı keyfiyet olunma
sının sefarete tebliğinin nezareti müşarileyhaya havalesi müttehiden 
bittensib mezkûr tezkere takımile leffen arz ve takdim kılınmış ise de 
yine her ne veçhile iradei seniyei cenabı mülûkâne şerefsunuh ve sudur 
buyrulur ise isabet anda olacağı muhatı ilmi âli buyruldukta olbabda 
ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

Tezkerei maruza 

Bazı devletler namına olarak boğazlardan ticaret vapurları deru-
nunda esliha ve mühimmat imrarı lâzım geldikte evvelce arz ve istizan 
olunması hakkında şerefsadır olan emir ve fermanı hümayunu hazreti 
padişahi mantuku alisi veçhile süferayı ecnebjyeye icra edilen tebligat 
üaerine Rusya Sefaretinden verilen takririn ve olbabda istişare Odasın
dan ita olunan müzekkerenin leffile Hariciye Nezareti Celilesinden me
bus tezkere Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelmütalea cereyan eden mü
zakereyi havi kaleme alınan mazbata takımile arz ve takdim kılınmış 
olmakla münderecatı hakkında her ne veçhile iradei seniyei cenabı pa
dişahi müteallik ve şerefsudur buyrulur ise mantuku münifi infaz edi
leceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu. 

\irade tarihi: 19 saban 1305, IS ni.saıı J304\ 
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IN'o: 8 — Ergani Bakır madeninin iltizamen idaresi 
hakkında mukavelename 

24 şaban İ.M5. 2S nisan 1304 

Zirde vaziülimza bir taraftan hükümeti seniye nam ve hesabına 
•hareket eden umuru Maliye Nazırı devletlû Mahmut Celâlettin paşa 
hazretleri ve diğer taraftan kendi nam ve hesaplarına hareket eyIiyen 
ve yekdiğerine kefil ve zamiri olan Dersaadeîte mukim Fransa tebaasın
dan Banker Mösyö fristit B Tobini ile Dersaadette mukim İtalyan dev
leti tebaasından ve tüccardan Mösyö Jan Batist Dalecyo beyninde 
zirde muharrer mevad bilmukavele karargir olmuştur. 

Madde 1 — Hükümeti seniye Ergani madeni hümayunundan ih
raç olunan niihas cevherlerinin Man hes usulüne tevfikan kal ve izabe 
si için madenin tahsis olunan hududu dahilinde veyahut civarında in-
tihab edecekleri münasib bir mahalde yevmî lâakal yüz tonilâto cevher 
imal edebilecek bir veya müteaddid kalhane tesis ve inşası için Mösy<> 
Tobini ve Dalecyoya hakkı münhasır ita edip mumaileyhim dahi ol veç-
Tıile kabul ve icrasını taahhüd etmekle befaber mezkûr kalhaneyi tevsi 
veya yeniden tesis ve inşa ederek hasılatının miktarını tezyid eylemek 
salâhiyetini haizdir. Madeni mezkûrun hududu orman ve maadin idare
sinden bittasdik işbu mukavelenameye merbut olan harita da tayin ve 
tahsis olunmuştur işbu kalhanelerin inşasına lüzum görünen mahaller 
hükümeti seniyeye aid olduğu surette meccanen mumaileyhimaya terk 
olunacak ve eşhas uhdesinde bulunduğu takdiıde maadin nizamnamesi
nin altmış üçüncü maddesi hükmüne tevfikan hükümeti seniye canibin
den takdiri fiat olunarak bedeli mumaileyhime tarafından tediye veva 
hut depozito edildikte kendilerine teslim kılınacaktır. 

Madde 2 — İşbıf kalhanelerde imalâta muktazi cevherleri made
ni mezkûrda mevcud olan veyahut yeniden küşad edecekleri mağaralar
dan kendi masraflarile ihraç ve tedarik etmek salâhiyetini münhası
ran mumaileyhima Mösyö Tobini ve Dalecyoya ita olunmuştur cevher

lerin ihraç ve tedariki için madeni mezkûrda lüzumu tahakkuk eden ma
ğara ve su yollan ve hava kapıları açmak gibi ameliyatı fenniyeyi 
kendi masraflarile icra etmeğe mumaileyhim mezundur. 

Madde 3 — Mösyö Tobini ve Dalecyo madenden kalhanelere cevher 
ve ormanlardan madene mahrukat nakline muktazi adi yol ve demiryol
ları vesair bilcümle vesaiti nakliyeyi kendi masraflarile inşa edebilecek
lerdir şukadar kî mahrukatın nakli zımnında madenin hududu haricin-
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deki inşaat için nizamatı mahsusuna tevfikan ve devairi müteallikasından; 
istihsali ruhsat olunacaktır. 

Madde 4 — Katiye ve nakliye ve kömür imaliyesi vesair bilcümle 
masarifi Mösyö Tobini ve Dalecyoya aid olmak ve Orman Nizamnamesi 
ahkâmına tebaiyet etmek şartile gerek madenin imaline ve gerek kalhane 
ve vesaiti nakliyenin tesis ve inşasına ve madenlerin kalhanelerde kal ve 
izabesine lüzumu olan kereste ve mahrukatı mirî ormanlarından mecca-
nen kat etmeğe mumaileyhima mezundur. 

Madde 5 — Mösyö Tobini ve Dalecyo inşa olunacak kalhanelerle 
alât ve edevatının işletilmesi için gerek derdesti istimal olan suları ve ge
rek yeniden su alıp kullanmak salâhiyetini haizdir fakat şurası mukarrer
dir ki istimal olunan suların güzergâhlarında vaki ashabı arazi ve emlâkin 
istifadelerine halel gelir ise devlete aid olan mahallerden maada vukua ge
len zarar ve ziyan kavanin ve nizamatı devleti aliyeye tevfikan keşif ve 
ilâm olunduktan sonra tazmin etmeğe mumaileyhima mecburdur. 

Madde 6 — Madeni mezkûrda mevcud olan ve devletin malı bulunan 
ebniye ve kalhane ve bilcümle inşaatı mevcudeyi Mösyö Tobini ve Dalec
yo meccanen istimal edebileceklerdir fakat şurası meşruttur ki merbut 
haritada irae olunan ve elhaletü hazihi mevcud olup işlettirilmekle bulu
nan kalhane yıkılmak lâzım geldiği hususta kezalik mezkûr haritada göste
rilen metruk atik kalhane mahallinde imalâtı hazıra nisbetinde nühas 
imal edebilecek üç fırınlı bir kalhane yapmağa veyahut hükümeti seniye 
canibinden yaptırttırılmak ve miktarı tediyat yediyüz elli aded liraya Os-
maniyi tecavüz etmemek üzere tarafeyni âkideynden tahmin olunacak olan 
esmanını tediye etmeğe mumaileyhima mecburdur. 

Madde 7 — Kalhanelerin tesis ve inşasına muktazi ve inşaatı ev-
veliyeye münhasır olan bilcümle makirıa ve alât ve edevat ve mezkûr kal
hanelerin imali için lüzum görülen kâffei mahrukat gümrük rüsumundan 
ve madenin hududu muayyenesi dahilinde imajâta mahsus bilcümle eb
niye ve emlâk her nevi tekalifi miriyeden muaf olup yalnız pul ve dam
ga resmi işbu muafiyetten müstesnadır şukadar ki işbu maküıa ve alât 
ve edevat celbolunmazdan evvel bunların adet ve cinsini mübeyyin def-
teri bittanzim maadin idaresinden tasdik olunmak lâzımdır. 

Madde 8 — Mösyö Tobini ve Dalecyo salifüzzikir inşasını taahhüd 
ettikleri kalhanelerde hasıl olacak bilcümle halis bakırların ayan Tokat 
kalhanesinde imal olunan halis bakırın ayarında olmak yani lâakal dok
san altı ayarda bulunmak ve ihraciye ve nakliye ve kal ve izabe ve mah
rukat vesair bilcümle masarifi kendi taraflarından tesviye etmek şartile ve 
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lira yüz kuruş hesabile beher cedid kiyesini üç kuruş on paraya Erga-^ 
nide Hükümeti seniyeye teslim edeceklerini ve alelûsul isbat ve tasdik 
olunacak olan esbabı mücbire müstesna olmak şartile işbu madenin 
imalâtına mübaşeretin ikinci senesinden itibaren mezkûr halis bakırın 
mikdarı senevi lâakal bir buçuk milyon cedid kiyeden aşağı olmamasını 
taahhüd ederler. 

Madde 9 — On birinci maddede beyan olunan ahvalden maada za
manda bir gûna esbabı mücbire olmaksızın Mösyö Tobini ve Dalecyo 
senevi bin beş yüz tonilâtodan noksan bakır imal eder ve bu noksanın 
yekûnu beş bin tonilâto derecesine baliğ olursa Hükümeti seniye işbu 
konturato ahkâmını fesh etmek salâhiyetini haizdir. 

Madde 10 — kalhanelerde imal olunan halis bakır her ay nihaye
tinde madeni mezkûrun hududu dahilinde vaki hükümeti seniye amba
rına teslim olunarak kabz memuru tarafından dahi maadin idaresine ba-
telgraf iş'ar olunacaktır. Ambarlara teslim olunan bakırların bedelini 
tarihi iş'ardan itibaren nihayetünnihaye iki aya kadar lirayi osmanî yüz 
kuruş hesabile ve beher cedid kiyesi üç kuruş on para fiatla ya nakden 
tediye etmek veyahut lüzumu kadar bakır tayin olunan salifüzzikir iki 
ay müddet zarfında müzayedeye vaz olunarak mumaileyhima uhdele
rine tekarrür ederse bedelâtı mukarreresinden matlûbatı vakıalarının 
muamelei mahsubiyesi icra kılınmak ve sairleri üzerinde kaldığı surette 
mezat kaimesinde dere ve tasrihi meşrut olduğu veçhile bedelâtı mu-
karrereden mumaileyhimanın matlûbları doğrudan doğruya deruhde 
edenler taraflarından tesviye edilmek veyahut Erganiden Avrupaya kadar 
nakliye ve navul vesair masarifi badettenzil Avrupada cari olan piyasa
sına göre aynen Mösyö Tobini ve Dalecyoya eda eylemek suretlerinden -

birinin ihtiyar ve icrasını hükümeti seniye taahhüd eder mezkûr iki ay 
müddet zarfında suveri tesviyei meşruhanın hiç birisi icra olunmadığı 
surette Mösyö Tobini ve Dalecyo kendi matlûbları kadar bakır ahzile* 
doğrudan doğruya Avrupaya irsal ve hükümeti seniye hesabına furuht 
ettirip masarifi nakliye ve navul ve sigorta ve tellaliye ve beynettücar" 
teamüle müstenid olan sair masarifi meşrua badettenzil kendi matlûb-
larını ahz ve istifa edecekler ve bu bakırların miktarile fiatını ve" 
mahalli furuhtunü mübeyyin bir kıta şehadetnamesi yeminli tellâllar 
tarafından imza olunarak ve bunların imzaları hükümeti seniye konso
losları taraflarından tasdik edilerek maadin idaresine ita etmeye mecbur 
olacaklar. Fakat' şurası mukarrerdir ki işbu bakırları Avrupaya gönder^ 
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mek suretinin icrasına teşebbüs olunmazdan on beş gün vade ile maadin 
idaresine tahriren ihtarı keyfiyet etmiye mumaileyhima mecburdur. 

Madde 11 — Hükümeti seniye bakırın tenezzülü fiatından dolayı 
imal olunan bakırları kabul etmiye kendi hesabına elverişli görmediği 
surette bakırların ambara tesliminden evvel mültezimlere ihbarı keyfiyet 
edecek ve şu halde imal olunan bakırlar masarifi imaliyelerin mukabilin
de Mösyö Tobini ve Dalecyoya aid olup ancak esmanı imaliyesi tediye 
olunmak istenilmiyen bakırların bin tonilâtoya kadar olan miktar için 
yüzde beş ve bin tonilâtodan iki bin tonilâtoya kadar olan miktar için yüz
de altı ve iki bin tonilâtodan fazla olan miktar için yüzde yedi rüsumu 
nisbiye suretinde aynen Ergani madeninde Hükümeti seniye ambarla
rına teslim olunacaktır. Şayet rüsumu nisbiyesi ita edilmek üzere Mösyö 
Tobini ve Dalecyo tarafından imal olunacak bakırların fiatı şayet ma
sarifi imaliyesine tekabül etmiyecek derecede tenezzül ederse Mösyö 
Toboni ve Dalecyo hükümeti seniyeye ihbarı keyfiyetle mikdarı ima
lâtı tenzile veyahut tatili imalât etmeye muhtardır. Fakat Hükümeti se
niye her ne vakit bakırları üç kuruş on para fiatla kabul edeceğini 
resmen tebliğ ederse tarihi tebliğinden itibaren üç ay sonra tekrar işe 
mübaşeretle imalâta devam etmiye mültezimler mecburdur. 

Madde 12 — Fermanı âlinin itası tarihinden itibaren üç ay zarfın

da mühendislerini mahalline bilizam keşfiyatı lâzime icrasına teşebbüs ede

ceklerini ve tarihi mezkûrdan itibaren altı ay zarfında fabrikaların tesis 

ameliyatına mübaşeret edip kezalik tarihi mezkûrdan itibaren on sekiz 

ay zarfında ikmali inşaatla imalâta mübaşeret eyliyeceklerini Mösyö To

boni ve Dalecyo taahhüd ederler şukadar ki zikrolunan müddetler zaı-

fında resmen isbat ve tasdik olunacak olan esbabı mücbire zuhur et

tiği hususta zayi olan vakit kadar temdidi müddet edilecektir. Hükü

meti seniye fermanı âlinin ita olunduğu tarihten itibaren bir sene sonra 

tatili imalât ederek madeni mezkûru Mösyö Tobini ve Dalecyoya teslim 

•edecektir fakat elhaletühazihi mevcud olup işletilmekte bulunan kal

hane mahallinin inşaat ve tesisata tahsisi için salifüzzikir bir sene müddet

ten evvel lüzumu olduğu mumaileyhima tarafından resmen beyan olunduğu 

.takdirde işbu mukavelenamenin altıncı maddesi ahkâmı muhafaza olun

mak şartile mezkûr kalhane mahalli aMTOn kendilerine teslim edilecek

tir maddenin tarihi devri tesliminden itibaren Mösyö Tobini ve Dalecyo 

inşasını taahhüd ettikleri kalhanelere lüzumu olan cevherlerin ihraç ve 
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tedarikine ve kavaidi fenniyeye tevfikan ameliyatı lâzime icrasına teşeb
büs etmek için salâhiyeti münhasırayı haizdirler. 

Madde 13 — îşbu mukavelenamenin müddeti fermanı âli tarihinden 
itibaren kırk sene olmak üzere tayin ve tahsis olunmuştur ve işbu muka
velenamenin tarihi teatisinden itibaren on sene zarfında Mösyö Tobini 
ve Dalecyo tahta bakıı- imali için biı fabrika tesis ve inşa ettikleri surette 
müddeti mukavelename on sene daha temdid ile elli seneye iblâğ oluna
caktır bu müddet zarfında Mösyö Tobini ve Dalecyo Manhes tabir 
olunan usule tevfikan icrayı imalât edecekleri gibi usulü mezkûre pey
derpey ilâve olunan tadilât ve ıslâhattan istifade ederek veya kendilerince 
daha nafi bir usul ittihaz eyliyerek icrayı imalât etmek salâhiyetini ha
izdir müddeti mezkûrenin hitamında maden ve bilcümle inşaat ve müş
temilât ve alât ve edevatı mevcude maden nizamnamesinde muayyen olan 
bilcümle eşyayı menkuleden maadası meccanen hükümeti seniyeye terk 
ve teslim edilecektir. 

Madde 14 — Müddeti mukavelenin inkızasmda hükümeti seniye işbu 
imalâtın tekrar ilzam ve ihalesini tensib eylediği surette Mösyö Tobini 
•ve DaiecyoBun şeraiti znüteaaviye ile sair talipler üzerinde hakkı rüç-
hanları olacaktır. 

Madde 15 — Müddeti mukavelenin inkızasından evvel hükümeti se
niye madeni mezkûrun imtiyazını ahara ihale etmekte muhtardır şuka-
dar ki mumaileyh Mösyö Tobini ve Dalecyonun işbu mukavelenameden 
terettüp eden kâffei hukukları muhafaza olunacağı gibi imtiyazın iha
lesi hususunda şeraiti mütesaviye ile mumaileyhimanın hakkı rüçhanları 
olacaktır. 

Madde 16 — Mösyö Tobini ve Dalecyo kalhaneler vesair imalâta 
muktazi sermayeyi ya kendileri tarafından vaz etmek veyahut diledik
leri surette devleti aliyenin kavanin ve nizamatı mevcudesine tevfikan 
Osmanlı olmak şartile komandit veya anonim şirketi teşkil eylemek hu
suslarında muhtar oldukları gibi mezkûr iki şirketten birini bilihtiyar 
teşkil eyledikleri halde işbu mukavelenamenin kâffei hukuk ve vazaifini 
teşkil olunan şirkete devredebileceklerdir. 

Madde 17 — Mösyö Tobini ve Dalecyo gerek kalhane ve ;naden 

lerin işletmesinde ve gerek idarelerinde lüzumu kadar mühendis ve fen 

ve idare memurlarından maada yerli madenci ve amele istihdam edece
ğini taahhüd eder. 
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Madde 18 — Fermanı âlinin şerefsudur eylediği resmen tebliğ 
olunduğu tarihten itibaren üç gün zarfında Mösyö Tobini ve Dalecyo 
kefalet akçesi namile bin beş yüz aded lirayı Osmanî Bankı Osmaniye 
tevdi edecektir. Fermanı âlinin itası tarihinden itibaren on sekiz ay zar
fında ikmali inşaatla imalâta mübaşeret olunduğu halde mezkûr kefalet 
akçesi mumaileyhimaya iade ve aksi halinde Hükümeti seniye canibin
den zabtolunarak hiç bir ihtara hacet kalmaksızın işbu mukavelename 
hükmü keenlemyekün hükmünde olacağı gibi bu müddet zarfında çı
karılmış cevher ve tesis olunmuş ebniye vesair inşaat olduğu halde 
hiç bir gûna tazminat ve bedel verilmeksizin cümleten Hükümeti seni-
yeye aid olacaktır. 

Madde 19 — Bilcümle masarif ve maaşat Mösyö Tobini ve Dalec-
yoya veyahut ledelhace teşkil edecekleri şirkete aid olmak şartile ma
dende bir eczahane ile bir tabib bulundurulacaktır. 

Madde 20 — Madenin bilcümle umur ve muamelâtı zabıtası maa-
din nizamnamesi hükmüne tâbidir. 

Madde 21 — İmalât ve ihracatın fenne tevfikan icra olunup olun
madığını teftiş ve muayene vazifesile mükellef olmak ve maaşatı Ha
nine! devletten tesviye kılınmak üzere Hükümeti seniye canibinden ma
dende bir mühendis ve bir komiser bulundurulacaktır. 

Madde 22 — Maden Mektebinden başehadetname neşet eden tale
beden bir mühendisi bin kuruş maaşla istihdam etmiye Mösyö Tobini 
ve Delecyo mecbur ve müteahhiddir. 

İşbu mukavelename dört nüshai asliye olarak tarihinde 
Dersaadette tanzim ve teati olunmuştur. 

No: 9 — Selanik şehrinin her cihetine makine ile Vardar 
nehrinden su celbi imtiyazı hakkında mukavele 

ve Şartname 

Mukavelename 

Bir taraftan Devleti aliye namına hareket eden ile diğer taraf
tan tüccardan Nemli Zade Hamdi efendi beyninde mevaddı atiye karar-
laştınlmıstır: 
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Madde 1 - Selanik şehri civarında haritası mucibince tayin olu
nacak mevakii mürtefiada bulunan ve celb ve cemi kimsenin mazarratını 
mucib olmıyan menabiden celb ve cemedeceği ve Vardar Nehrinin bir 
noktai münasibesinden alarak memleketin her cihetine isal edebilmek 
için makine vasıtasile mürtefi bir noktaya çıkaracağı suları şehri mez
kûrla mahallâtı mütecaviresine celb ve icra etmek ve terfi makinesi şeh
rin hududu dahilinde bir mahalle vaz olunacak olur ise olbabda mahallî 
dairei belediyesinin muvafakati resmiyesini istihsal eylemek üzere mu
maileyh Hamdi Ffendiye şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devleti aliyedeıı 
imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren elli 
bir senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename
nin teatisi tarihinden itibaren on sekiz malı müddet zarfında şartnamede 
beyan olunduğu veçhile keşfiyatı katiye üzerine mükemmel harita ve 
lâyihasını tanzim ile Nafıa Nezaretine takdim edecektir ve nezaret işbu 
harita ve Iâyihayi takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında bittet-
kik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde icab eden tadilât 
ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasan tarafına aid 
olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren iki sene müddet 
zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanın tasdiki tarihinden iti
baren beş sene 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 ameliyat ne 
kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar temdid 
edilecek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal hükümeti 
mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe sahibi imtiyaz mec
bur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icraiyesini 
ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve 
müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın 
hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vasıta
sile muayene ve teftiş eyliyecektir. 

tşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz ame
liyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren müddeti imtiya-
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ziyenin hitamına kadar mah bemah on ikide bir kısmı tediye ohmmak 
üzere sen<-vî \ a f i a Nezaretinin emrine yüz elli lira ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususal-
tan bulunduğundan imtiyazın imalâtı ile müteferriatına muktazi olar. 
araziden efrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sa
hibi imtiyaz ashabı arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanunu.ıa te\-
fikı muamele edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen 
mahaller hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından as
habına tazminat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. 

İşbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde 
sahibi imtiyaza meccanen terkolunacak ve muvakkaten istimali lâzım ge
len yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret istimaline müsaade olu
nacaktır. Suların cem ve tasfiyesile icra ve tevzii için gerek ahadı nas 
uhdesinde ve gerek umuma ve kura ahalisine ve devaire aid olarak in
tikal ve ferağı caiz olmıyan arazi dahilinde yapılacak imalât için iras 
edilen hasara muadil ve muhamminlerin tahmini üzere sahibi imtiyaz 
bir defalık tazminat verecektir. 

Madde 7 — Sahibi imtiyaz işbu mukavelenamenin birinci maddesi 
mucibince kendisine ihsan buyrulan hukuktan bilistifade şehrin mevkii 
mürtefiasında kâin menabiden su cem ve icra edecek olur ise bu suların 
ahalii mütecavirenin istifade etmekte olduğu suların fazlasından olduğu 
hükümeti mahalliyece tahakkuk eylediği halde mecaz olmak vc vakıl 
çeşmelere kat'an taaruz edilmemek mukarrerdir. 

Madde 8 -— Elhaletü,hazihi mevcud bendler var ise anlar ile bundan 
sonra gerek hükümeti mahalliye tarafından ve gerek ashabı hayrat canib-
lerinden inşa olunup meccanen icra edilecek sulardan vesair menabiden 
ve ileride zuhur edecek bu misillû menbalardan fıçı ve şişe ve desti gibi 
kaplarla su furuhtu kemakân serbest ve müstesna olacaktır. 

Madde 9 — İmalât ve müteferriatının inşaatı iptidaiyesi için gerek 
memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve tedarik olu
nacak olan taş ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makine ve edevat 
vesair levazımat gümrük resminden muaf tutulacak ve efradın alacağı su
lar için icra edilecek imalâtı hususiyeye aid levazımattan gümrük resmi 

alınacaktır şirketin müddeti imtiyaziyesi zarfında arazi ve ebniye ve ser-
mayesile varidatı üzerine bir gûna vergi tarholunmıyacak ve çıkarılacak 
hisse senedatı ve tahvilâtı ile işbu mukavele ve merbut şartname damga 

file:///afia
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resminden muaf olup fakat muamelâtı saireden şirket damga resmine 
tâbidir. 

Madde 10 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu marife-
tile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz ve kabul oluna

cak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir fen 
komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne 
muvatık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde 
işbu komisyonun tanzim edeceği raport üzerine Nafıa Nezareti tarafın
dan katiyen kabulü muamelesi icra olunacak ve bu komisyonların ma
sarifi sahibi imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz imalât ile müteferriatmı ve alât ve ede
vatı sabite ve menkulesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi kendi
sine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir 
aksi hal vukuunda şartnamenin on üçüncü maddesi mucibince muamele 
olunacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyazın kusurundan naşi su yollarının bir 
kısmı veya mecmuu üzerinde suların celb ve icra muamelâtı tatil edil
diği halde hükümet masarif ve zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak 
üzere suların celb ve irrası muamelâtının temini için şartnamenin on 
üçüncü maddesine tevfikan tedabiri lâzıma ittihaz edecektir. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhiidatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut şirket ni
zamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir anonim şirketi teşkiline mec
burdur. 

Madde 14 — Sahibi imtiyaz taahhiidatı vakıasının icrasını teminett 

fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir mah 

müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veyahut piyasa fiatile esham 

olarak bin beş yüz 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 olunacaktır, 

îşbu kefalet akçesi ameliyat kat'iyen kabul olunduktan sonra iade olu

nacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin ihkızasına değin sahibi imtiyaz 

kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara hacet olmaksızın 

hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 
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Madde 15 - Devleti aliye müddeti imtiyaziyenin otuz senesinin in-
kızasından sonra bcr vakit imtiyazı mubayaa etmek salâhiyetini haiz 
olacaktır, imtiyaz hangi senede iştira olunacak ise andan evvelki beş 
sene zarfında vukubulan hasılatı saf iyenin mikdarı mutavassıtına müsavi 
bir meblâğı müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar her sene sahibi imti
yazı ifa edecek ve işbu tekasiti seneviyenin evkatı muayyenede tediyesi 
tarafı devletten temin ve bu hususa dair bir mukavelei mahsusa tanzim 
edilecektir, imalâtın devlete teslimi ve eşyanın mubayaası ve levazımatı 
mevcudenin iştirası hususunda şartnamenin on altıncı maddesinde göste
rildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 16 - - imtiyazın müddeti munkaziye oldukta devleti aliye sa
hibi imtiyazın imalât ile rnüteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde bulu
nan kâffei hukukunu haiz olacak ve imalât ile müteferriatının hasılatın
dan istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak 
şartile su yollarile müteferriatının devlete teslimi ve edevat ve levazınıa-
tın sureti mubayaası şartnamenin on yedinci maddesinde münderiç ah
kâma tâbi olacaktır. 

Madde 17 — Şirketin memurini fenniyeden maada büyük ve küçük 
memurlarile umuru inşaiyede ve su tevzii hususunda istihdam edeceği 
amele ve hademesi ve tahsildarları tebaai devleti aliyeden olacakları gibi 
hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklardır. 

Madde 18 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika hak
kında Devletçe mevzu nizamname hükmüne tevfikı muamele olunacak
tır. 

Madde 10 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru ta
hakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta 
mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği ve su tevziini ta
til eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais taahhüdatı sairesini 
ifa edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu halde 
şartnamenin on beşinci maddesinde gösterildiği veçhile su yollarının 
muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzime ittihaz olunacak ve ameliyat 
ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan kefalet 
akçesi dahi tarafı devletten zabtedilecektir. 

Madde 20 — Sahibi imtiyaz masarifi kendisine aid olmak üzere 
Selanik dairei belediyesi tarafından tayin ve irae kılınacak mevakii mü-
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nasebede yedi aded çeşme inşa ve hüsnü halde muhafaza edecektir. 

İşbu {eşmeler dakikada yirmi litre su verecek ve gece gündüz umum 
için meccanen açık bulunacaktır. 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz kâffei masarifi kendisine aid olmak üze
re tamirat vesair esbabdan dolayı ana borulardan su icrası mümkün 
.olamaması mülâhazasına ve bahusus harik zamanlarında miktarı kâfi 
su bulundurulmak maksadına mebni su verilecek mahallâtın en mürtefi 
mevkilerinde dört gün için lâzım olan suyun istiaba mütehammil bir veya 
müteaddid su hazineleri tesis ve hüsnü halde muhafaza edecektir. 

Madde 22 — Sahibi imtiyaz kâffei masarifi kendisine aid olmak üze
re tevzi borularının mürur ettiği mahallerde Selanik dairei belediyesince 
kabul ve Nafıa Nezaretince tasdik olunacak resme göre nihayet ikişer 
yüz metre fasıla ile birer vidalı harik musluğu vazedecek ve bu mus
luklar yolun hini inşasında boruların kutru yetmiş milimetreden ziyade 
olan mahallerde tesis olunacaktır. 

Bu muslukların miftahları kapalı zarf derununda olarak askerî ve 

polis karakolhanelerine bırakılacak ve harik vukuunda sular bilâ bedel 

ve meccanen sarf olunacaktır. 

Madde 23 — Sahibi imtiyaz dahili dairei imtiyazı bulunan mahaller-
-de elyevm mevcud ve badezin yapılacak olan askerî ve mülkî hastaha-
nelere yatak başına yevmî meccanen kırk litreye kadar ve kışlalara ve 
mekâtibi umumiye ile nizamiye ve zabtiye karakolhaneleri ve harika 
mahsus hazine ve havuzlar için meccanen lüzumu mikdar su verecek ve 
emakini mezkûreye en karib bulunan ana su yolundan bed' ile inşa olu
nacak şube yollarla emakini mezbure derununda tevzi için yapılacak 
yolların masarifi ve mezkûr harik havuzlarının inşa ve tamiri dairelerine 

.aid olacaktır. 

Selanik şehrinin iktiza eden meydan ve sokaklarını sulamak için 

mahallî dairei belediyesi arzu eder ise sahibi imtiyazdan bir bedel mu

kabilinde su iştira edecektir. 

Madde 24 — Sahibi imtiyazın şartnamenin ikinci maddesi mucibince 

Nafıa Nezaretine takdim edeceği lâyihalar yirmi dört saatte on bin met-

T e mikâb su icra ve tevzi olunabilmek esası üzerine tanzim edilecek ve 

fakat bu mikdar su ihtiyacı memleketi defa kifayet etmediği halde suyun 

mikdannın ihtiyaç nîsbetinde tezyide mecburdur. Sahibi imtiyaz suyun 
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miktarım ihtiyaç derecesinde tezyid etmemesinden ve işbu mukavelename 
ve şartnamede muharrer taahhüdatı sairesini ifa eylememesinden dolayı 
imtiyaz feshedilmedikçe ahar bir şahsa veya şirkete imtiyaz verilmiye-
cektir. 

Sahibi imtiyazın icra ve tevzi eyliyeceği sular berrak ve mevaddı 
arziye ve hayvaniyenin mikdarı sıhhati umumiyeye muzır olacak dere
cede olmıyacak ve bozulduğu halde dahi «bron ve yodenik» usulüne tev
fikan mizanülma aletile muayene edildikte nihayetünnihaye on beş dere
ceden ziyade göstermiyecektir. 

Madde 25 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına kaim olacak 
«anonim» şirketi osmanh olacağından bittabi işbu mukavelename ile 
merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden dolayı 
devleti aliye ile sahibi imtiyaz veya şirket beyninde veya sahibi imtiyaz 
ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her nevi ih-
tilâfat ve daavi işin aid olduğu mehakimi osmaniyede rüyet ve faslolu-
nacaktır. 

[İrade tarihi: 25 şaban 1305, 24 nisan 1304] 

Ş a r t n a m e 

BÎRtNCt FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 

aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında su

ların bend ve cemi ve makinelerin tesisile boruların vazı ve terazi hazi-

nelerile adi su hazinelerinin ve su yollarının dahili şehirde inşası için 

lâzımgelen kâffei imalât ve inşaatı icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince sahibi 

imtiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiyeyi muh

tevi olacaktır. Şöyle ki, sularm bend ve cemedileceği mahaller ile su 

yol lan ve makinehane ve bend ve havuz ve hazine ve baca vesairenin 
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mevaki ve güzergâhım mübeyyin beş binde bir mikyasında bir haritai 
umumiye işbu haritaya suların sevk ve icrasına mahsus yolların tuller 
için binde bir ve irtifalar için dahi yüzde bir mikyasında olarak bir 
kıta maktaı tulânisi su yollarile sifon ve cetvel ve su yolu kemerleri ve 
tünel ve baca ve su havuz ve hazineleri ve suların bendi imalâtile ima
lâtı sairenin lâakal iki yüzde bir mikyasında haritai musattahasile mak
ta ve şekilleri ve tevzi borularile umuma mahsus küçük çeşmelerin ve 
harik musluklarının güzergâhını mübeyyin binde bir mikyasında bir 
kıta haritai musattaha tevzi borularının cesametile bunların yekdiğerine 
sureti rabtını mübeyyin bir kıta cetvel bir de suların görecekleri tazyik 
hasebile icra ve sevk ve tevzi borularının nıkatı muhtelifesinde vasıl 
olabilecekleri irtifalar ile terazi ve tevzi hazineleri dolu farzedildiği 
halde nıkatı mezkûrede bu borulardan ne miktar su alınabileceğini gös
terir bir kıta resim ilâve kılınacaktır. 

Madde 3 —-Su yollarının bir adi tarik üzerinden kemer ile geçi

rilmesi lâzımgeldiği halde inşa olunacak kemer gözünün vüsati ahvali 

mevkiiyeye göre sahibi imtiyazın teklifi üzerine Devletçe tayin olunacak 

ve yolların ehemmiyetine göre üç metreden on metreye kadar olabile

cektir. Kemerlerin yolun sathından itibaren kemerin ortasına kadar ir-

tifaı lâakal beş metre ve demirden veya ağaçtan ufkî kirişler ile yapıl

mış kemerlerin kirişlerin altından itibaren irtifaı lâakal dört metre otuz 

santimetre olacaktır. 

Madde 4 — Tariki âm tahtında olarak icra edilecek her türlü ame

liyat hususunda sahibi imtiyaz devleti aliyenin nizamatı belediyei ha-

liye ve müstakbelesine tevfikı hareket edecektir. Tariki âm üzerinde-

su borularının tefriş ve tevzii ameliyatı turuku mezkûre üzerinde mürur 

ve ubur kamilen munkati olmıyacak bir surette icra edilecek ve bo

ruların vazından sonra tarikin bozulmuş olan kaldırım ve şoselerini 

ve lâğımlar ile su ve gaz borularını masarifi kendisine aid olmak üzere' 

bittamir hali sabıkına irca edecektir. Bu yerler işbu ameliyattan dolayı 

ileride bozulduğu halde sahibi imtiyaz tamire mecbur olacaktır. Su yol

larının mürur edeceği mahallerdeki umuma mahsus bilcümle tarikler 

ile hususî tariklerin meyil ve istikameti asliyeleri ibka edilecektir. 

İmalâtın tesisinden naşi eskiden mevcud olan yolların mevkilerile 

maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâzımgelir ise tebdil ve tahvil olu-



42 

nacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli behemehal turuku mevcu-
denin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet derecesini tecavüz 
«tmiyecektir. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz su yolu ameliyatile cereyanına halel gel

miş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine olarak 

mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf edeceği ne

hir ve çaylar ve cetvellere yapılacak kemerlerin kavaidi fenne tatbikan 

medahil ve maharici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Nezareti ta

rafından tayin olunacaktır. Bilicab su yollarından akıttırılacak sular ile 

havuzlardan taşan sular ortalığı çamur etmemek üzere mahsus lâğımlar 

vasıtasile en karib olan dere ve lâğımlara icra edilecek ve dahili şehirde 

mezkûr lâğımların üzeri kapalı olacaktır. Çeşmelerin ve bir de tezyini 

belde maksadile havuzlar inşa edilir ise işbu havuzların dahi etraf ve 

havalisi kuru ve rutubetten ari olmak üzere suları en karib lâğımlar ve

ya derelere icra edilecektir. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta âlâ cinsten ede

vat ve levazımat istimal edecek ve kâffei imalâtın gayet metin ve müstah

kem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir. 

Açıkta akar sular ve umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine 

inşa olunacak imalâtı sınaiye kârgir olarak veya demirden tesis edilecek 

ve kereste yalnız temeller için istimal olunacaktır. 

Madde 7 — Mukavelenamenin yirmi birinci maddesinde sahibi im

tiyaz tarafından Selanik şehrinin mevakii münasebesinde vaz edileceği 

beyan olunan harik muslukları su yollarının vaz ve temdidile beraber 

inşa olunacaktır bilcümle harik musluklarının bulunduğu mahaller mez

kûr musluklara en karib olan ebniyeye birer levhai mahsusa talikile irae 

edilecektir mezkûr harik musluklarının miftahları kapalı zarf derunun-

da olarak askerî ve polis karakolhanelerine bırakılacaktır. 

Madde 8 — Tesviyei türabiyeye lâzım olan toprağın ihracında ha

sıl olan çukurların sathı maillerinin derecei meyelânı iktizayı mevkıa 

göre tayin kılınacaktır ve su lâğımlarının üzerleri toprak imlâsile setre-

-dilmediği halde bu yığmaların gerek üstü ve gerek sathı mailleri tanzim 

ve tahkim edilecektir. 



43 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz su yollarile tevzi borularının ve kapak
lar ve bacalar ve umuma mahsus çeşmeler ve harik muslukları ile ima
lâtı sairenin tebdil veya tamirinden dolayı dahi kura ve şehir derunun
da sokaklar ve rıhtımlar ve meydanlar vesair umumî mahallerde açtı
racağı hendekleri derhal kapattıracak ve şose ve kaldırımların ameliyat 
hasebile bozulmuş »lan mahallerini de hali sabıkına irca eyliyecektir. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye bo
rular ve sifonlar ve tüneller ve havuzlar ve hazinelerin ve imalâtı 
sairenin eşkâl ve hey'atım mübeyyin ve meşruh bir cetvel rabtedecektir. 
imalâtı sınaiyenin haritaları lâakal iki yüzde bir mikyasında tanzim 
olunacaktır. 

Madde 11 — Su yollarile hazine ve havuzların ve su bend ve cem 
ve tevziine muktazi imalâtı sairenin mahal .e güzergâhı tasdik olun
duktan ve zemin üzerinde kazıklar lekzile t:>\in kılındıktan sonra mu
kavelenamenin altıncı maddesinde gösterildiği veçhile imalâtın ve mü-
teferriatının tesisine lüzumu olan arazinin mubayaası ve teslimi mua
melâtına mübaşeret olunacaktır, işbu araziden üzerinde ebniye olmıyan 
mahallerin haritası iki binde bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan 
veyahut bağ ve bahçe olan mahallerin haritası binde bir mikyasında 
tanzim kılınacaktır. 

Madde 12 — Mukavelenamenin mevaddı muhtelifesinde beyan olu

nan su celbi inşaatı kamilen hitampezir olduktan sonra sahibi imtiyaz 

masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere inşaatı mezkûrenin şamil 

olduğu araziyi alâkadar olan arazi sahihleri hazır oldukları halde tah-

did ve «Kadastro» usulüne tevfikan haritasını tersim ve vaz'ı alâim ede

cek ve bundan başka yapılmış köprü ve bacalar ile suların akıltırılma-

sına mahsus musluklar ve menfezler ve havuzların ve imalâtı sınaiyei 

sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasını hükümet memurlarının 

tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların ve marüzzikir arazinin hini 

tahdidinde tutulacak prose verballerin birer sureti musaddakasmı Na

fıa Nezaretine takdim eyliyecektir. Anifülbeyan defterin tanziminden 

ve tahdidi araziden sonra imalâtın aksamı mütemmimesinden olmak 

üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid edile

rek mezkûr haritada ve prose verballerde işaret kılınacağı gibi marü!-

beyan defterin tanz.iminden sonra yapılacak imalât dahi Nafıa Neza-

retindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 
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tKlNCt FASIL 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz imalât ile müteferriatını ve <ilât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve suyun her za
man tedarik ve tevzii hususunu teshil ve temin edecek bir surette bulun
durmağa ve kaza ve yolların bozulması misillû halatın vukuunu icah-
ettirir bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. 

Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında taahhur ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ih
tar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipte icabını icra etme
diği surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere su yolunun hüs
nü hale vazı için canibi hükümetten idaresine vaz'ıyed olunarak tamiratı, 
lâzıme icra ve bu uğurda vukubulacak masarif yolların hasılatından 
istifa olunacak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecek
tir. 

Madde 14 — Sahibi imtiyaz su abonelerinin miktarını ve imalâtın, 
her nevi hasılat ve masarifatı seneviyesini mübeyyin olmak üzere her 
altı ayda ikişer kıta defter tanzim ve bunların bir kıtasını Nafıa Neza
retine ve bir kıtasını dahi Selanik dairei belediyesine takdim, edecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile tarafı devletten mubayaası hususunda ve inkızayı 
müddeti imtiyaziyede olunacak muamelâta dairdir 

•Madde 15 —• Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on dokuzuncu mad
desinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt oldu
ğu halde olvakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan ede
vat ve levazımat ve mubayaa olunan arazi zabtedilecek ve işbu emval' 
ve arazii mazbutayı hükümeti seniye dilediği gibi tasarruf edecektir ve 
kefalet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı devletten zabtolu-
nacaktır. 

Madde 16 — Devleti aliye mukavelenamenin on beşinci maddesi 
mucibince imtiyazı mubayaa eylediği halde imtiyazın olvakit mevcud 
bulunan kömür ve mefruş ve gayri mefruş boru ve alât ve yedek vesaire 
takımları ile inşaat ve tamirata muktazi kereste ve edevatının vesair eş-
yayi menkulesinin kâffesini muhamminlerin takdir edecekleri bedel mu
kabilinde iştira edecektir ve bu tahmin muamelesi alât ve edevatı mez-
kûrenin olvakitki hali hazırları nazarı dikkate alınarak icra kılınacak
tır. 
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Madde 17 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi imti
yaz çeşme ve havuzlar ve ana yolları ile tevzi borularını ve harik mus
luklarını ve suyun terfiine mahsus sair makineleri ve tamirat fabrika
larını ve cemi edevata mahsus mağazaları ve işletme umuruna müteal
lik ebniye ve inşaatı ve suların tevzii umuruna muktazi bilcümle eşyayi 
gayrimenkuleyi hüsnü halde ve her gûna düyun ve taahhiidattan vareste 
olmak şartile bilâ bedel devlete devir ve teslim edecektir, mahrukat ile 
işletme umuruna müteallik alât ve edevat vesair bilcümle eşyayı menku-
leye gelince hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri 
bedel mukabilinde mubayaa edecektir. 

Şu kadar ki devletin mubayaa edeceği levazımat imalâtın valnız 
altı ay idaresi için muktazi olan miktarı mütecaviz olmıyacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel imalâtın hüsnü 
halde olmadığı indetteftiş devletçe anlaşılır ise sahibi imtiyaza bir müd
det tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise 
hükümet derhal imalât ve müteferriatını yedi idaresine alarak eshabı 
imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzımeyi icra ile imalâtı hüsnü hale 
vazetmeğe salâhiyeti olacak ve '.aşılatan işletme ve tamirat masarifi 
çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imt ^aza ita olunacak ve noksan zu
hur eder ise ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

ita olunacak sudun ahnucak ücurat ile şeraiti müteferriası 
beyanındadır 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz imalâtın muvakkaten kabul olunduğu 
tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar tevzi ve furuht 
edeceği suyun yüz litresinin fiatı on beş para veyahut bir metre mik-
âbının fiatı haddi azamî olarak üç kuruş otuz para olacak ve fakat işbu 
fiatlar Vardar Nehrinden celb ve icra edilecek suların masarifi umu-
miyesi itibarile muayyen olduğundan suları Vardar Nehrinden getirme-
yipte yalnız civardaki menabiden celheylediği halde masarifçe vukıı-
bulacak tenezzül nisbetinde haddi azanı olarak gösterilen salifüzzikir 
fiatlar dahi tenzil kılınacaktır ve Hükümeti seniyeden ruhsat istihsal 
»edilmedikçe işbu fiatların tezyidi caiz olamıyacaktır. Sahibi imtiyaz 
suyu kırba ve litre ve metre mikâb hesabile veyahut cereyanı daimî veya 
mahdud olmak üzere miktarı muayyen su veren musluklar ve kontör ile 
•veya maktuan furuht edecektir. 



46 

Madde 19 — BaJâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücurat tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüzü ve kuruş dahi Osmanlı 
lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. Ancak sahibi imtiyaz memali
ki mahrusai şahanede tedavül eden sair meskukâtı miri fiatile ahz ve 
istifa etmeğe mecbur bulunacaktır. 

İrade tarihi: 25 şaban 1305, 24 nisan 1304 

No . 1 0 — Devairi askeriyede müstahdem memurin ve ketebei 
mülkiye tekaüd nizamnamesidir 

(FASLI EVVEL) 

Madde 1 — Memurin ve ketebenin mebdei hizmet ve memuriyet
leri yirmi yaşında olmak üzere doğrudan doğruya hazinei devletten 
hizmete mahsus az ve çok maaşa nailiyetleri tarihinden muteber olur. 

Madde 2 — Tekaüde kesbi istihkak edenlerden takaüdünü talep 
eden Dersaadette ise mensup olduğu nazaret veya merciine ve taşrada 
ise en büyük merciine 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 bulunduğu ve her 
birinde ne miktar maaş aldığı ve infisali vuku bulmuş ise ne sebebe 
mebni olduğu ve ne kadar müddet mazul kaldığı salisen kanunen bir 
ceza ile mahkûm olup olmadığı rabian tekaüdünü istida eylediği gün 
müstahdem veya mazul bulunup bulunmadığı ve maluliyetinden dolayı 
tekaüdünü istemekte ise ne vakit malûl olduğu o dairenin muhasebe 
kalemi marifetile numunesine tevfikan bir cetvel tanzim olunacaktır 
işbu cetvel münderecatını müsbet olan evrak ile intihabı küttab komis
yonuna gönderilecek ve oraca tahkikatı lâzıme bilicra nizamen tah
sisi lâzım gelen maaşın mikdarı tayin olunarak evrakı mezkûre olbabda 
tanzim kılınacak mazbata ile Askerî tekaüd sandığı nezaretine ita 
ve sandık muhasebesince dahi tetkik ve derkenar olunarak tekaüd ne
zareti idare meclisince de tasdik olunduktan sonra geldiği daireye iade 
olunacaktır. Askerî tekaüd sandığına mensub memurin ve kelebe dahi 
tekaüd istidalarını doğrudan doğruya sandık nezaretine ita edecek ve 
sandık muhasebesince cetveli bittanzim meclisi idarece tetkikatı icra 
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ve cemivcti umumiyeden bamazhata tasdik olunduktan sonra canibi ne
zaretten batakrir Babıâliye arz olunur. 

Madde 3 — Bir memurun talep ve istidası vuku bulmadıkça ve
ya ifayı vazifei memuriyetine muktedir olamıyacak derecede alil ve 
mariz olduğu sabit olmadıkça tekaüdü icra olunmaz. 

Madde 4 — Mevkii harbde bulunan veyahut düşmana esir düş
müş olan memurinin hizmeti vakıalarına harbda veya esarette bulun
dukları müddetin bir misli zam edilir. 

Madde 5 — Tekaüd maaşı iki nevi olup birisi müddeti nıalûmeî 
hizmet ve diğeri maluliyet mukabili tahsis edilir ve hizmet mukabili te
kaüd istihkakına nail olmak için otuz sene hizmeti devlette bulunmak 
şarttır. 

Madde 6 — Hizmet mukabili tekaüde müstehak olanların en son
ra bulunduğu memuriyetten infikâki zamanı ve henüz infikâk etmemiş 
ise istidası tarihi mebde ittihaz olunarak o zamandan geriye doğru on 
senelik memuriyet maaşı toplanılıp hasılının öşrünün on ikide birinin 
yüzde ellisi şehrî tekaüd maaşı olmak üzere tahsis olunur. Fakat doksa» 
altı senesinden evvelki zaman maaşlarına tesadüf olunur ise tensikı 
maaşat kararnamesinde muayyen olan mekadir üzerine hesap olunacağı 
gibi kararnamede bulunamayan memuriyet maaşlarından dahi hümüs ten
zil olunur ve eğerçi tekaüde müstehak olanların en sonra müstahdem bu
lundukları zamandan geriye doğru on sene alettevali memuriyette bulun
mamış iseler sırasile daha geri seneler maaşları dahili hesap edilerek 
mutlaka on senelik memuriyet maaşlarının mikdan tayin olunduktan 
sonra tekaüd maaşı tahsis olunur ve bunların otuz seneden ziyade geçir
dikleri senelerin beheri için otuz senede nail olacakları maaşın otuzda 
biri maaşı mezkûre zam olunup bu hesap üzere kırk beş sene hizmet et
miş bir memura tekaüd maaşı olarak on senelik maaşı yekûnunun öşrü
nün 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 memurun kanu
nen istihkakı yüz kuruştan dun ise yüz ve kırk beş sene hizmet etmiş bir 
memurun istihkakı yüz elli kuruştan noksan ise her halde yüz elli kuruşa 
iblâğ olunup bu miktardan dun tekaüd maaşı tahsis olunmaz. 

Madde 7 — Tariki seyften ve sair devairi resmiyeden tebdili mes
lek ve memuriyet suretile aklâm ve devairi askeriye ile askerî tekaüd 
sandığı nezaretine nakilleri halinde evvelki bulundukları yerlerdeki hiz-
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metleri müddeti bu sandıktan tekaüd için meşrut olan müddeti kanuniyeye 
mahsup olunur ve devairi saireden gelenlerin evvelki bulundukları mahal
de tekaüd sandığına vermiş olacakları akçeler irbah olunmuş olduğu 
halde faizilc beraber askerî tekaüd sandığına naklolunacağı gibi aksi 
halinde dahi iade olunur. 

Madde 8 — Tariki ilmiyeden tebdili tarik etmeyerek ciheti askeri
yede istihdam olunanlar maaşlarından tekaüd sandığına itası ikti/a eden 
mebaliği verecekler ve askeriyede ve ilmiyede sebkeden hizmtleri 
müddeti tekaüd için lâzım gelen müddeti kanuniyeye mahsup olunmayıp 
fakat sandıktan ahzederekleri tck.ıüfl maaşı ciheti askeriyede bulunduk
ları hizmeti müddetincc hesap olunacaktır. 

Made ') Müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumiyet ve hukuku 
medeniyedeıı iskat cezalarile mahkûm olanlar tekaüd maaşına nailiyet 
istihkakından sakit olur ancak bunların vefatından sonra ailelerine işbu 
nizamnameye tevfikan maaş tahsis olunur gerek memuriyette bulunsun 
ve gerek mazul olsun devleti aliyenin sıfatı resmiyesini haiz olanlar ba 
iradei seniye mezun olmaksızın bir devleti ecnebiye hizmetine girer ise 
hidematı sabıkasınca tekaüd hakkı kalmaz ve mütekaid ise tekaüd maaşı 
kat olunur. 

Madde 10 Birinci mertebede malûl olan yani tedavi ile kesbi 
sıhhat veya hiffet edemeyecek surette menzul ve muk'ad ve mecnun ve 
iki gözü âmâ veya buna muadil illetlerle malûl olupda cismen aharın ia
nesine muhtaç oldukları tıbben tebeyyün ettikten sonra hizmetleri nekadar 
• olur ise olsun son memuriyetine mahsus maaşın nısfı ile tekaüd edilir ve 
ileli mezkûreden başka illetle yani cismen aharın ianesine muhtaç olma
yacak ve bulunduğu meslekin gayri bir hizmeti ifaya kuderti bulunacak 
derecede malûl olan kezalik son memuriyetine tensikan muhassas maaşın 
rub'u on seneyi tecavüz etmiş ise sülüsü ile tekaüdü icra olunur malûli-
nin şu iki derece maluliyetleri Dersaadetçe mensup oldukları nezaret.sıh-
'hiye dairelerinde ve nezarete mensup sıhhiye dairesi yoksa Babıseras-
kerî sıhhiye dairesinde bilmuayene sabit olduğu ba mazbata beyan olun
makla ve taşralarda orduyu hümayunlar sıhhiye dairesi canibinden ve 
devairi saireye mensup bulunanlar dahi mensup olduğu nezaretten man-

•sup etibbayi askeriye taraflarından verilen raportun kezalik dairei aide-
leri sıhhiye dairesinde tetkik ve tasdik edilmesile meşrut olduktan başka 
bu makulelerin icrayı tekaüdü tekaüd nezareti cemiyeti umumiyesinre 

• derecei maluliyetlerinin bedettasdik kabulüne mütevakkıftır maluliyet üze
rine tekaüdünü taleb edenlerin müddeti meşrutai tekaüdü doldurduğu te-
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bey)ün ederse bıı maddei nizamiye hükmüne gidilmeyip kararnamenin 
layin eylediği ahkâm ve şerait dairesinde müddeti hizmet ilibarile leka-
üdii iera edilir. 

Madde 11 - İşbu kararname muribinre tekaüd olanların tekrar hiz
mete girmesi raiz olmaz şayet bir mütekaid mücerred devletçe görüleri 
lüzum üzerine tekrar maaş tahsisile hizmeti devlete alınır ise müddeti 
istihdamında tekaüd maaşı kesilir ve o hikmetten infikâkinden soma müd
deti ahirei istihdamiyesi için hiç bir şey zam ve tenzil olunmaksızın ev
velki tekaüd maaşı ita kılınır devairi askeriyeden tekaüd olduktan sonra 
»erek devairi askeriyede ve gerek devairi mülkiyede hasbellüzum istih
dam olunanların su memuriyetlerinden alacakları maaşlarından sandık 
aidatı için tevkif olunarak yüzde beş ve farkı maaşlarından dolayı bir 
gûna iddiaya hakkı olamaz ve bunlardan devairi mülkiyede müstahdem 
olanların maaşlarından tevkif olunacak sandık aidatı mülkiye sandığına 
ve devairi askeriyede müstahdem olanların sandık aidatı dahi mensup 
olduğu dairenin mal memuru tarafından doğrudan doğruya umum as
kerî tekaüd sandığına gönderilir ve şimdiye kadar tekaüdleri icra edil
miş olanlardan tekrar hizmete girmiş olanlar haklarında dahi bu veçhile 
muamele olunur ve bunlarla eytam ve eramilden tezevvüç edenler vesair 
seheblr maaş hakkı sakil olanlardan mugayiri kanım sandıktan maa.-
alanların fazla mehuzatı maafaiz iMirdat olunur. 

Madde 12 • Müstehakkı tekaüd olanların icrayı tekaüdü eğer muvaz
zaf ise maaşının kat'ından ve değil ise istidası tarihinden üç av sonra \e 
ikmali muamelât için lavin olunan bu üç ay münkaziye olmaksızın mu
amelâtı hitam bulanların tarihi iradeden itibaren maaşları verilir w ta
rihi istida hakkındaki kaidenin «uveri irraiyesi şu veçhiledir. Evvelâ mıı-
.ımelâtın üç ay zarfında ikmaline itina olunacak saniyen tarihi istida
nın mobdei mensup olduğu nezarete veya merciine ita ile kaleme havalesi 
tarihinden itibar kılınarak salisen bir memur nizamname hükmünce 
mensup bulunduğu nezarete veya merciine istidasını vermekle mükellef 
olduğundan mensup olduğu nezarete veya merciine irsal ile oraca mu
ameleye başlanıldığı tarih mebde tutulacak rabian muhakeme tahtında 
iken verilecek istidanın tarihi muteber olmayıp beraeti zimmeti hakkında 
müstediye tebliğ olunan kararı resmî tarihi mebde itibar olunacaktır. 

Madde J3 — Memurini müstahdemeden icrayı tekaüdü istidasında 
bulunanların tekaüd muamelâtı ikmal ve iradesi istihsal olunupla tekaüd 
maaşı tahsis olunmaksızın memuriyet maaşları kat olunmaz ve bu misil-
lûlerin icrayı tekaüdüne değin memuriyet maaşı ita olunur. 

t . ı c. 6 F . 4 
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Madde 14 — Bir memurun infisali hükmü kanuna mebni cczaerı de
ğil ise zamanı mazuliyeti şeraiti atiye dairesinde müddeti tekaüde mahsub 
edilir şöyle ki mazuliyet maaşı olupta sandığa yüzde bes verenlerin za
manı mazuliyetleri nekadar olur ise olsun tamamen müddeti tekaiıde 
mahsub olunur ancak maaşsız bulunanların iki seneye kadar olan ma
zuliyetleri tamamen ve dört «eneye kadar olan mazuliyetlerinin iki senesi 
tamam ve diğer iki senesi nısıf he^.Tj! edilerek müddeti tekaüde mahsub 
olunup bundan ziyade mazuliyet müddetleri dahili hesap edilmez. 

Maddo 15 — Sandıktan hizmet mukabili tekaüd maaşı tahsisi müd
deti hizmeti maaşından sandığa yüzde beş verilmekle meşruttur. Bir me
mur müddeti meşrutai tekaüdü ikmal edipte istida eylediği halde müd
deti hizmeti nishetile maaş tahsis olunacağından müddeti hizmeti içinde 
maaşlarından tevkif edilmiş olan yüzde beşten maada daha kaç senelik 
geri müddet maaşlarından yüzde beş alınması icab eder ve anın yekûnu 
her kaç kuruşa baliğ olur ise hini istifasına değin kendi tekaüd maaşın
dan ve badelvefat veresesine intikal eden maaş miktarından yüzde on 
hesabile tevkif ve istifa edilir ve bu madde hükmü Fi 24 cemaziyelevrel 
sene 123H tarihli mefsuh küttabı askeriye tekaüd nizamnamesi mucibince 
tahsis kılınmış olan eytam ve eramil maaşlarına şamil olmayıp fıkat 
mukaddema herveçhi tekaüd tahsis olunan maaşlarla üç yüz bir senesi 
şubatının yirmi dördünden itibaren mülkiye tekaüd kararnamesinin ey
tam ve eramil faslına tatbikan tahsis kılınmış olan maaşata şamildir. 

İKİNCİ FASİL 

Mütekaidin nı'âiıuUikatuut verilecek maaşların derecatı 

•Madde 16 — Hizmet mukabili tekaüd için meşrut olan müddeti ik
mal edipte kablettekaüd veyahut badettekaüd vefat edenlerle on doku
zuncu madde mucibince müddeti hizmeti tam on seneye baliğ olduğu 
halde fevt olanların on dokuzuncu maddede gösterilen ahvalden naşi 
tekaüd maaşına nail olduktan sonra veya nail olmadan irtihal edenlerin 
bir yetimine müteveffanın müstahak olduğu maaşın nısfı beş yüz kuru
şu geçmez ise ita olunur ve eytamın taaddüdü halinde işbu nısıf maaş 
beyinlerinde mütesaviyen taksim kılınır ve bunlardan vefat edenler ile 
zükûrdan olupta yirmi yaşını ikmal eyleyenlerin ve inastan tezevvüç 
edenlerin taksimi mezkûrdan isabet eden hisseleri kat olunarak diğer ye
tim ve yetimelerin maaşlarına zam olunur ve eğer müteveffanın müs

tahak olduğu maaşın nısfı beşyüz kurılştan ziyade i.-e bir yetime 
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maaşı mezkûrun beş yüz kuruşu tam ve beş yüz kuruştan yukarısı
nın nısfı ve eğer eytamı iki nefer ise maaşı mezkûrun beş yüz kuruşu 
tam ve beş yüz kuruştan yukarısının üç rub'u tahsis ile üst tarafları rr.ndı-
ğa kalır ve eytamı üç ve daha ziyade ise müteveffanın müstahak olduğu 
maaşın olvakıt nısfı tamamen verilir bunlardan maaştan sakıt olan veya 
vefat edenlerin taksimi mezkûrdan isabet eden hisseleri kat olunarak bir 
yetim kalmış i:-.f> müteveffanın miis'ahak olduğu maaşın nısfının beş 
yüz kuruşu tam ve beş yüz kuruştan yukarısının nısfı ana tahsis ile diğer 
nısfı sandığa kalır ve eğer iki yetiı.ı kalır ise kcralik müteveffanın müs-
lahak olduğu maaşın nısfının beş yüz kuruşu tanı ve beş yüz kuruştan 
yukarsının üç rub'u tahsis ile geri kalan bir rub'u sandığa kalır ve eğer 
eytamı bakiye üç nefer ve daha ziyade ise münhal olan maaş tamamen 
anların, maaşlarına zam olunur. 

Madde 17 — On beşinci madde mucibince eytamı müstahak maaş 
olanların bir zevcesi veya müfeaddid zevcelerinin cümlesi bir yelim 
hükmünde olduğu gibi valide ve ceddenin dahi ikisi bir yetim hükmün
dedir zevcenin taaddüdü halinde bir zevcenin hissesi zevecat beyninde 
mütesaviyen taksim olunacağı gibi validenin hissesi cedde ile beyinlerin
de seviyyen taksim olunur ve müteveffanın eytamı olnıayıpta yalnız 
zevcesi veya valide veyahut ceddesi bulunur ise anlar müstahak maaş 
olur ve müteaddid zevcelerden maaştan sakıt veya fevt olanların taksimi 
mezkûrdan kendilerine isabet eden hissesi kat ile henüz hayatta olan 
zevcenin maaşına zam olunur vefa: eden valide v? cedde hakkında dahi 
olveçhile muamele edilir mutlakalar maaşdan mahrum olduğu gibi mü
teveffanın sair ekaribi dahi maaşa nail olamaz. 

Madde 18 — Eytam ve eramilin beher neferine tahsis olunacak 
maaşİBr indelhesap otuz kuruştan dun isabet eder ise noksaın bilû 
i':rml her halde otuz kjnrşa iblâŞ ohmpcaktır. bunların vefat edenle
rinden ve yirmi yaşını ikmal eyleyen ve ere varanlarından kat olunacak 
maaşların otuza iblâğı için sandıktan tahsis olunan miktarı sandığa aid 
tutularak kusuru beyinlerinde mütesaviyen taksim olunur bir hatunun 
zevci ve bir veya müteaddid oğlu olupta bunlardan biri askerde ve diğeri 
memurini mülkiye »ülkünde bulunduğu halde ikisinin dahi vefat etme
lerinden dolayı o hatuna hem askerî ve hem de mülkiye tekaüd nizam
nameleri mucibince iki cihetten dahi müstahr.k olduğu nura? tahsis 
olunur. 

Madde 19 — Pederinin hini vefatında dul bulunan evlâdınas dahi 
müs'ahak!:ı r.-.aaşîır. 
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Mi( 'rb 2 ) — Mü ,tahdVınJr!;ıı lekaüclc kesbi istihkak etmiyerck 
miid;lc:i bi/meti on seneyi ikinci etmiş olduğu halde vefat eden memu
rin vc ketebenin eytam ve eramiline otuz sene hizmetle tekaüd olan bir 
memur evlât ve ayalinin müstahak olduğu maaşın sülünü vc müddeti 
hi/meli on seneyi tecavüz edenler hakkında senini zaidcyc isabet eden 
miktarın ;:ammı ile tahsis olunur, yirmi birinci maddede göslerileıı ah
valden maada on sene hizmeti sebkat etmiyerek vefat eden memur ve 
ketebenin evlât ve ayaline bir şey verilmez. 

Madde 21 — Eytamı zükürc verilecek maaşlar yirmi yaşlarını ik
mal ettiği ve eytam enas ve zevecat veimhata vecdata verilecek maaşlar 
dahi ere vardıkları anda kat olunur şu kadar ki bunlardan iki gözü 
amâ ve mefluç ve muk'ad ve mecnun ve menzul olanların maaşları kay
dı hayat ile ibka ve ifa olunur ve bir de ahvali mesrude derecesinde bü
tün bütün kârukisbden kalmış mertebede malûl olduğu ve kanunen maaşa 
nailiyet derecesinde bulunduğu tıbben tahakkuk ve tebeyyün eden ev
lâdı zükûra yirmi yaşını ikmal etmiş olsa bile yine kaydı hayat şartile 
maaş ita olunur. Hakkını iskat ederek ve haber vermiyerek maaş alan
lar olur ise onuncu maddede muharrer muamele icra kılınır. 

Madde 22 — Müddeti meşrutai tekaüdü ifa etmediği halde doku
zuncu maddede gösterilen ahvalden müteessir olarak veyahut merkezi 
memuriyetine gitmekte veyahut mahlli memuriyetinden avdet eylemekte 
iken veya esnayi memuriyetinde ifayı vazife eyler iken ve muha-
tarata uğrayarak kazaen vefat edenlerin evlâd ve ayaline müteveffanın 
son memuriyeti maaşının rub'u ita olunur. 

Madde 23 — Tekaüde müstahak olan memurinin müstahak maaş 
olan mütealiikatı istidalarını Dersaade.de ise müteallik olduğu nezarete 
ve taşrada ise merciine ita eder işbu istidaname üzerine merci ve mensub 
olduğu nezaret muhasebe kalemi marifetile numunesine tevfikan bir 
cetvel tanzim ve intihabı küttap komisyonu marifetile de tahkikatı lâ^inıe 
bilicra müstedin :n işbu nizamname mucibince müstahakkı maaş olduğu 
sabit olur ise tahsis olunacak maaş miktarı gösterilerek istidaları evrakı 
müteferriası ve tahkikatın ilâvesi ile tekaüd sandığı nezaretime ba maz
bata gönderilecek ve işbu evrakı tahkikiyede mütealiikatı mezkûre zükûr 
ve inas kaç neferden ibaret olduğu ve valide ve co.Holrr'.-ı bikes olup 
şer'an infak ve iaşelerile mükellef kimseleri olup olmadığı tafsilâtı derç 
olunacaktır. Askeri tekaüd sandığına mensub memurin ve ketebenin dahi 
eramil ve eytamına maaş tahsisi için tanzim olunacak istidanameler doğ-
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nidan doğruya sandık nezaretine ita ve sandık muhasebesine* cedveli 
tanzim ve meclisi idarece tetkikatı icra ve cemiyeti umumiyeden ba maz
bata tasdik olunduktan sonra canibi nezaretten ba takrir lîabıâliye irsal 
olunur. 

Madd" 21 — Mülekaidinc ve eytar.ı ve erar.ıilinc hasbcîııbr.nı la!:si.< 
olunacak r.-.aaçlarda her kaç para küsurata tesadüf edilir ise terk ile ba
ki:,! tahsis edilir. 

Madde 25 — Eytam ve eramile verilecek maaşlar sandıkça karşılık 
oldukça volilerinin tarihi vefatından itibaren ve karşılık olmadığı zaman 
otuz dürdünej madde mucibince tahsis ve ita olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Tekaüd sandığı 

Madde 26 — Bsrrî ve bahrî aklâmı askeriye ve jandarma memurini 
kalemiye ve ketebesi tekaüd ve eytam ve eranril sandıkları umum askerî 
tekaüd sandığı ile birleştirilmiştir. 

Madde 2 7 — Tekaüd sandığı sermayesi evvelen işbu nizamname 
ahkâmından müstefid olacak büyük ve küçük bilcümle memurini kale
miye ve zabilan ketebei aklanı ve ma'zulin ve memurini muvakkata maaşla
rından şehriye yüzde beş hesabile icra olunacak tevkifattan saniyeli 
•indiye kadar tekaüd olmuş ve badema tekaüdleri icra olunacakların 

maşalarından kezalik tevkif olunacak yüzde besten salisen bunlardan de
receleri terakki edenlerin evvelki memuriyet mevkilerine mahsus maaş ile 
memuriyeti cedideleri maaşı beyninde olan zammın ilk bir aylıktan ve
yahut bulundukları memuriyet ve mevki tebdil etmediği halde yalnız ma
aşı asliyelerine aam olunan akçanın ilk aylığının zamanından rabian ye
niden bir memuriyeti daimeye tayin olunacakların bir defalık olmak 
üzere ilk alacakları maaşın nısfından ibarettir hamisen bir münhal zuhur 
ettikte o mahallin münhal olduğu tarihten oraya diğeri nakil ye memur 
edilinceye kadar aradan güzeran edecek müddeti Ealiyeye evvel hizmet 
maaşından isabet edecek akça ile bilâ mezuniyet kaleme gelmeyenlerin 
kıstelyevm maaştan daireleri muhasibi mes'ulleri tarafından umum as
kerî tekaüd sandığına irsal Ve teslim edilir ve sandıktan bunlar için mak
bul! ilmühaberi verilir. 

Madde 28 — îelcatör! veya mazutiyel maaşı almakta iken yeniden 
tekrar memuriyete tayin olunanlardan sandık İçin nısıf maaş allfıfliayip-
mcflinrlyetter: maa ı̂ ilc-t<*a«d veya masntiyet maaştan heynmde olan 
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farkın ilk bir aylığı ve yeniden hizmeti devlete girenler ile bilâ maaş 
mazul olduktan sonra tekrar tariki istihdama dahil olanların ilk maaş
larının nısfı tevkif ve tekaüd sandığına teslim olunur. 

Madde 29 — Bir memurun tekaüde istihkakını veya eytam ve era-
miline maaş tahsisini havi ikinci ve yirmi ikinci maddeler mucibince 
mensub olduğu dairelerden gönderilecek mazbata tekaüd sandığı muha
sebe kalemince tetkik ve derkenar ve idare meclisince dahi tasdik olun
duktan sonra o memurun mensub olduğu daireye iade ile o daire neza
retinden meclisi idareden tasdik olunmuş olan komisyon mazbatasının 
dahi leffile ba takrir Babıâliye irsal ve Şûrayı Devletçe tetkik ile maka
mı icraya takdim olunur ve iradei seniye ile mansup olanların tekaüd 
maaşları iradei seniye ile ve iradei seniye ile mansup olmayanların te
kaüd maaşları ile bilcümle eytam ve eramil maaşları buyruldu sami ile 
tahsis kılınır. 

Madde 30 — Sandık idaresinin sureti teşkilini ve muamelâtının ic
rasını mııtazammm olan nizamname ile talimatı mahsusasında beyan 
olunduğu üzere sandık aidatının esası varidatı muhakkakasını ve buna 
mahsuben irsalâtını mübeyyin cetvellerle ita kılınan maaşattan tevkif 
olunmuş olan aidatı vaktile göndermeyen küçük büyük memuru mes'ul-
lerden tekaüdünü isteyenler olduğu takdirde o daire veya orduyu hüma
yun veya müstakil fırka veyahut alay ve taburlardan aranılan defatir ve 
cedavil ile ma'i güzeşte aidatı mevkufe kamilen vuru d edip arkası alın
madıkça bu makulelerin tekaüd istidaları tevkif ve muamelesi tehir olunur 
ve işbu defter ve cetveller ile aidatın vürudile arkası alındığı tarih bun-
İ 8 T için mebdei istida ittihaz oltırrar. 

Madde 31 — 25 mel maddede muharrer mazbata ve takrirler Şûrayı 
Devlette tetkik ve tasdik olunduktan ve hakkı tekaüdü isbat eden zatın 

îcrayi tekaüdüne iradei senîye veya buyrulduu âlı sadır olduktan sonra 
yedine tekaüdünü musaddak Ve maaşın mikdanm mübeyyiri divanı hüma
yundan meccenen ita olunacak matbu beratı âli muamele! kaydiyesinin 
ifasile sahibine verilmek üzere sandık dairesine gönderilecek ve işbu 
beratı âliyi hâmil olanlar tekaüd maaşını Dersaadette bulunanlar bu san
dıktan ve vilâyetlerde olanlar sandık idaresince verilecek havalenameler 
üzerine mahallî mal sandığından alacaklardır eytam ve eramil tahsis 
kümen masalar için dahi ashabına sandık idaresinden tuğrayı hümayun 
ile muvaşşah senedatı resmiye verilecektir. 

Madde 32—Tekaüd maaşlarının haciz ve tevkifi ve tenkis ve taklili 
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caiz olamaz ancak deyni mirisi tebeyyün eden ve nikâh ve nafaka be
delinden şer'en takdir ve tahsis edilmiş düyunu mümtazesi bulunan mü
tekaidin maaşlarından rub'unu tecavüz etmemek üzere icrayı tevkifat 
olunur ve nafaka için rub'u maaş kifayet etmediği halde nafaka mikdan 
şey tevkif edilir. 

Madde 33 — Memurini kalemiye ve keteb maaşlarından şehrî tev
kifi mukarrer olan yüzde beş kuruş yani kuruşta iki para ile yirmi al
tıncı maddede muharrer aidat Dersaadet ve taşralarda her daire ve 
orduyu hümayunlar ve fırkai müstakile ile ala\ ve taburların umuru he-
sabiyesinc memur olanlarla mütekaidin maaşlarından tevkif olunacak 
yüzde beş kuruşu taşra mal »andıklarından havaleten ita etmekte bulu
nan vilâyet vc elviye ve kazalar maimemurları kat ve tevkif etmeksizin 
sahibine ita ettirir ve eder ise ol akçe kimin zamanı idaresinde verilmiş 
ise tekaüd sandığı idaresi andan tazmin ettirir ve bunları tevkif edipde 
ilk vasıta ile gönderilmeyenlerden teahhur edecek eyyam için murabaha 
nizamnamesi mucibince güzeştesini dahi arar binaenaleyh her memur ve 
mütekaid maaşlarını aldıkları vakit yine namı üzerine sened verip fakat 
tevkif olunacak yüzde beş zahrı senette gösterilerek bakisi ita kılınır. 

Madde 31 — Sandığın bilcümle alız ve itası hazine fiatile ola
caktı ı. 

Madde 35 — Şayet bir aralık defaten bir çok maaş tahsisi lâzım 
geldiği ve sandığın muvazenci umumiyesinde de karşılık bulunmadığı 
halde karşılık düştükçe evvel beevvel eytam ve eramil velilerinin vefa
tı tarihi sırasile ve takdim tarihi itibarile ve bunların ikmalinden 
sonra maluliyet itibarile tekaüd olacaklara ve bunlardan sonra kıdem 
üzerine tekaüdünü istida edenlere maaş tahsis olunur ve bunların tekaüd 
istidaları tarihleri sırasile mevkii icraya konulur. 

Madde 36 — Tekaüde istihkakı olmadığı halde istihkak cali veya 
namı müstear ile aharın hizmet ve meziyetinden istifadeye teşebbüs eden 
olur ise cevap itasile beraber fiilinin şekil ve derecesine göre kanunen 
lâzım gelen muamelei cezaiye dahi icra kılınır. 

Madde 37 — İşbu nizamname ile Fi 18 muharrem sene 1290 ve 5 
mart sene 1289 tarihli memurin ve ketebei aklâmı askeriye nizamnamesi
nin hükmü fesholunmuştur. 

{irade tarihi: Fi 2 zilkade tene 1305 ve fi haziran sene 1304] 
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No s 11 — Manisadan Somaya ve diğer taraflara birer şube 
inşası hakkında Kasaba Demiryolu Kumpanyasına 

imtiyaz itasına dair mukavoîe ve şartname 

Mukavelename 

Bir laraftan devleti aliye namına hareket eden Ticaret vc Nafıa 
Nazırı devletli Zihni paşa hazretlerile diğer taraftan îzmirden Kasabayı 
olan demiryol kumpanyasının namına hareket eden Mösyö Hanri Kem;ı 
beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — Kasaba Kumpanyası masraf \ e zarar ve ziyanı Kasa
ba Kumpanyasına aid olmak ve merbut harita ve maktalara ve t/mirden 
Kasaba ve Alaşehirc kadar mevrud hattaki numunelere ve melfuf şart
namenin ahkâmı mündericesinc tevfikı hareket etmek üzere Manisa 
mevkıfi civarında bir noktadan bed ile Soma nam mahal civarında bir 
noktaya kadar takriben doksan iki kilometre tulünde bir hattın inşasile 
işletilmesini taahbüd eder. 

işbu hattın mebde ve intiha noktaları keşfiyatı kafiye haritaları
nın tetkik ve tasdikında tayin olunacaktır ve hattı mezkûr üç kısım iti
bar olunarak biri Manisadan Akhisara ve ikincisi Akhisardan Kırk-
ağaoa ve üçüncüsü dahi Kırkağaçtan Somaya kadar olacaktır. Hattı 
mezkûrun bedeli inşaatı Kasabadan Alaşehire kadar mevcud hat için 
kabul olunan esasa tevfikan tul nisbetile hesap olunacak edevatı mü
teharrikti esmanı dahil olduğu halde kilometre bastına yüz yirmi beş 
bin frank tayin olunmuştur, işbu mukavelenamenin tarihi tasdikim mü-
teaJtib beş sene zarfında kumpanya evvelâ Alaşehir hattından bed ile 
Göbek nam mahalle kadar takriben seksen beş kilometre tulünde ve 
saniyen Somadan bed ile civarında Borasit madenleri bulunan Susığırh 
nam mahalle kadar takriben yüz altmış kilometre tulünde ve salisen 
Biranabattan Pınarbaşına kadar takriben sekiz kilometre tulünde-üç 
şube hattın inşasile işletilmesi için şeraiti mü tedaviye ile hakkı rüçharıı 
haiz olacaktır. 

Madde 2 — Kumpanya fermanı âlinin itası ve mukavelenamenin 
taatisi tarihinden itibaren bir mah müddet zarfında şartnamede beyan 
olunduğu veçhile keşfiyatı kât'iye üzerine mükemmel harita ve lâyiha
sını tanzim ile Nafıa Nezaretine takdim edecektir ve Nezaret işbu harita 
ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren iki mah müddet zarfında bittet-
kik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde icab eden ta
dilât ve tasmhann icrası'le tasdik eyliyecektir. 
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Madde 3 — Kumpanya masarii ve zarar ve hasarı tarafına aid ol
mak üzere fermanı âlinin itası tarihinden itibaren altı mah müddet zar

fında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanın tasdiki tarihinden itibaren 
iki sene müddet zarfında ikmal eylemeği taahhüd eder ameliyat kavaidi 
fenne ve İzmir Kasaba ve Alaşehir hattındaki numunelere 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 KA
dar temdid edilecek ve şu kadarki esbabı mücbirenin vukuunu derhal 
hükümeti mahalliyeye ve Yafıa Nezaretine ihbar eylemeğe kumpanya 
mecbur bulunacaktır. 

Madde 4 — Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icraiyesini ve 
hitamında kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve müddeti 
icar zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüsnü halde 
muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vasıtasile muayene 
ve teftiş eyliyecektir işbu muayene ve teftiş masarifine mukabil kum

panya ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren müd
deti icarın hitamına kadar mah bemah tediye olunmak üzere senevi Nafıa 
Nezaretinin emrine kilometre başına iki buçuk lirayı osmanî ita ede
cektir. 

Madde 5 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik husı^at-
tan bulunduğundan demiryol ile müteferriatına yeni hatlar ferş ve tem
didi ve umuru nakliyenin tezyidi zımnında masarifi kumpanyaya aid 
olmak üzere mevcud istasyonların tevsii hususuna muktazi olan araziden 
e£rad ukdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda kumpanya as
habı arazi ile uyuşamadığı halde İstimlâk Kanununa tevfiki muamele 
edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller hü
kümeti mahalliye marifetile nizamına tevfikan kumpanya tarafından 
ashabına tazminat verilmek şartik muvakkaten istimal olunabilecektir. 
Arazii mezkûre imalâta bed ve mübaşeret için Uıyin olunan müddetin 
inkmsından bir ay evvel teslim olunacaktır. 

İşbu arazi dahilinde arazü miriyei hahye bulunduğu takditdr 
kvmpaayaya meccanen tenVoIunacak ve muvakkaten istimali lâzım ge
le* yerlerin dahi imalât müddetine* biht ücret istimaline müsaade olu
nacaktır. 

Madde 6 — İnşa olunacak demiryolun hututu asliyesi şimdilik tek 
hat olarak yapılacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede tayin olu-
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nacak ve senevi beher kilometrenin hasılatı gayri safiyesi otuz bin fran
ga baliğ olduğu halde hükümeti seniyenin ikinci hattın inşasını talebe 
hakkı olacak ve kumpanya dahi kendi masarifine olarak inşasına mec
bur bulunacaktır. 

Madde 7 — Demiryol ve müteferriatının inşaatı iptidaiyesi için 
gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celp ve 
tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir ve maden kömürü ile 
makine ve edevat vesair levazımat gümrük resminden muaf tutulacağı 
gibi demiryolun müddeti icarı zarfında arazi ve sermayesile varidatı 
üzerine bir gûna vergi tarh olunmayacak ve işbu mukavelename ile 
merbut şartname damga resminden vareste olacaktır. 

Madde 8 —• Kumpanya demiryolun inşasile tamiri için lâzım ge
len keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan civar mirî ormanlarından 
kat edebilecektir. 

Madde 9 — Bir kısım ameliyatın ikmali kumpanya tarafından ih
bar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansup 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 merbut şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk 
eylediği halde işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa 
Nezareti tarafından kat'iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 10 — İmalât hitampezir olduktan sonra kumpanya bu kere 
inşa edeceği hatları masarif ve zarar ve ziyanı kendine aid olmak üzere 
hasılatın yani hasılatı gayri saf iyenin yüzde ellisine mukabil işletecek
tir. Hututu cedide ile edevatı müteharrikesinin bedeli bulunan mebaliğin 
faiz ve resul male mahsub akçesi hututu mezkûreden her bir hat kısmi
nin ve edevatı müteharrikesinin muvakkaten kabul olunacağı tarihten 
itibaren yürütülecektir. Mebaliği mezkûrenin faizi şehevî yüzde altı ve 
lesülmale mahsub akçesi yüzde bir tayin olunmuştur. Şayet hututu ce
dide hasılatından faiz ve resul ma J tahsisatına karşılık tutulan yüzde 
ellisi tahsisatı mezkûreye kifayet etmediği halde noksan} hututu kadime 
hasılatı fazlasından ikmal olunacağı gibi işbu hututu cedide hasılatının 
yüzde ellisi tahsisatı mefkureden fazla olur ve hututu kadimenin ha
sılatının yüzde ellisi fi 28 teşrinievvel sene 1885 tarihli mukavelenamede 
münderiç faiz ve resülmalin tesviyesine kifayet etmez ise ol halde hu
tutu cedide hasılatının fazlası ile bu noksan ikmal olunacaktır. Gerek 
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hututu cedide ve gerek hututu kadime hasılatının yüzde ellisi karşılık 
olduğu faiz ve resülmal tahsisatından fazla olur ise işbu fazla hükümeti 
seniyenin resülmal deynine mahsub olunacaktır. 

Madde 11 — Kumpanya demiryol ile müteferriatını ve alât ve ede
vatı sabite ve müteharrikesini ve müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendisine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza ede
cektir ve aksi hal vukuunda şartnampnin on altıncı maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 12 — Kumpanya yolun umuru zabıtasına ve hüsnü muha
fazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim olu
nacak olan bilcümle nizamah devleti aliyeye tevfikı hareket etmeğe mec
burdur. Kumpanyanın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya mecmuu 
üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde hükümet masarif ve zarar ve ha
sarı kumpanyaya aid olmak üzere yolun muvakkaten işletilmesini te
min için şartnamenin on altıncı maddesine tevfikan tedabiri lâzıme it
tihaz edecektir. 

Madde 13 — Kumpanya demiryolun muvakkaten kabul olunduğu 
tarihten itibaren müddeti icarın hitamına kadar mevcud olan hattın ta
rifesine tevfikan ücret ahzedecektir. Gerek esnayi muharebede ve gerek 
evkatı sairede ya müçtemian veyahut münferiden vukubulacak asakiri 
berriye ve bahriye ile edevat ve levazımatı harbiye ve mahbusin ve mah-
kûmin ile sair memurların ve posta çantalarının sevkıyat ve nakliyatı 
hakkında şartnamenin beşinci faslında gösterildiği veçhile amel ve ha
reket olunacaktır. 

Madde 14 - - Kumpanya taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı âlinin ısdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir 
mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakten veyahut piyasa fiatile 
•esham olarak üç bin lira kefalet akçesi tevdi edecek ve şu kadar ki 
esham tevdi eylediği halde tedennii Hattan dolayı terettüp edecek 
noksanı ikmal edileceği bank tarafından taahhüd ettirilecektir ve mez
kûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu müteakib fermanı âli kendisine tes
lim olunacaktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat kat'iyen kabul olunduk
tan sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkızasına 
değin kumparyya kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara 
hacet olmaksızın hututu cedide üzerine olan hukukundan sakıt olacaktır. 

Madde 15 — 28 teşrinievvel sene 1885 tarihli mukavelenamede ma-
harrer olduğu üzere 18/6 kânunuevvel sene 1872 tarihli mukavelenamenin 
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şeraiti tarihi inkızasıııa karlar cari olacaktır. Kumpanyanın işim lP>/'> 
kânunuevvel 9ene 1872 tarihli mukavelenameden kaideten münbais bir 
gûna talebi var ise mezkûr mukavelenin inkızayı müddetinde isbat ile 
tasdik ettirmeğe mecburdur. Mezkûr mukavele müddetinin inkizasında 
hükümeti seniye haiz olduğu hukukuna binaen izmir ve Kasaba ve Ala
şehir demiryollarını yedi idaresine aldıktan sonra yine ayni vakitte 
hututu ır>c:k;'ın nin işbu mukavelenamei cediddc münderiç şubeler ile 
beraber işletme idaresini işbu mukavelenamei cedide ahkâmına tevfikan 
işletilmek üzere izmir Kasaba kumpanyasına icar edecektir. Hükümeti 
seniye 1 mart sene 1891 tarihinden itibaren her ne vakit olur ise olsun bir 
sene evvel kumpanyaya haber vermek şartile hututu mezkûrenin idaresini 
maa edevatı müteharrike kamilen yedi zabtına almak hakkını haiz olup 
fakat buna teşebbüs eylemezden evvel Kasaba Kumpanyasına olan düyu
nunu nakten ve tamamen tediye edecektir. 

Madde 16 — Memurini fenniyeden maada demiryolun memurin ve 
nüslahd.'mleri mümkün mertebe tebaai saltanatı seniyeden bulunacak 
ve hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklar \ c 
fes giyeceklerdir. 

Madde 17 — Kumpanya nizamatı mevzuasına tevfiki hareket etmek 
şartile demiryol civarında taharri ve keşfedeceği madenleri imal edebile
cek ve merbut olduğu nezarete müracaat ederek nizamı dairesinde hatta 
civar olan ormanlardan hatap ve kömür ve kereste kat ve imali gibi mua
melâtta bulunmaya salâhiyeti olacaktır. 

Madde 18 — Devleti aliye demiryolun hututu asliyesile şuabatının 
lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbabda vuku 
bulan masarif devlete aid olacaktır. 

Madde 19 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan atika dev
letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat kumpanya bu hususta 
istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 20 — Kumpanya her nevi hasılatını şehri cedvellerini Nafıa 
Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin on yedinci 
maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 21 — Kumpanya devletçe lüzum görülecek demiryolun eb-
niyesi derununda müfettiş ve gümrük ve posta ve zabıta memurlarının 

ikametlerine muktazi odaları meccanen tahs:s etmeğe mecburdur. 

Madde 22 — Kumpanya masarifi kendisine aid olmak üzere de
miryol boyunca teİTCf direkleri vc telleri re':: ve temdid cdebt'Iecrk 
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ve fakat bunları demiryola taallûku olmayan muhaberatı Iıususiyede 
istimal edemiyecektir. 

Devleti aliye denıiryol boyunca bir telgraf battı temdid edecek 
olur ise kumpanyanın telgraf direklerine raptedebilecek ve bu direkler 
kifayet etmediği takdirde \olun muamelâtına sekte getirilmeksizin ken
di masarifile demiryol boyunca başkaca direkler rekzeyliyecek ve dev 
let telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe mevkiflerde telgrafhane 
memurları bulundurularak kezalik yolun muamelâtı sektedar olmamak 
üzere yalnız mühim ve müstacel olan muhaberatı resmiyeyi demiryolu 
telgrafile teati ettirebilecektir. 

Madde 23 — Kumpanya mücerred demiryola müteallik mektup ve 
çantalarını posta nezaretine bir gûna resim vermeksizin kendi vesaiti 
nakliyesile nakil edebilecektir. 

Madde 21 — Kasaba Kumpanyası haiz olduğu hukuku Anonim Os
manlı bir şirketten ahar hiç bir kimseye veya bir kumpanyaya devir ve 
ferağ edemiyeceği gibi şirketi mezkûrenin teşkilinden evvel nizamatı 
dahiliyesi hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz olunacaktır. 

Kasaba demiryolunun varidatı haliyesinin muhafazası ve tezayüdü 
nezdi hükümeti seniyede mültezem olduğundan işbu mukavelenamede 
mevzuu bahis olan hatların her iki tarafından kırk kilometre mahalde 
muhazi başka bir demiryol inşasile isletilmesi için ahar b;r şahsa veya 
bir kumpanya5'a imtiyaz ita buyrulmıyacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki Manisadan Somaya kadar yapılacak hat için 
bu dairei mümanaat deniz cihetinde altmış kilometreye iblâğ kılınmıştır. 

îşbu mukavelenamede mevzuubahs olan hatların herhangi cihetin
den olur ise olsun tûlen lâakal iki yüz elli kilometreden dûn olmamak 
üzere amuden bir hattı kebir inşasile işletilmesi için ahara imtiyaz ita
sında hükümeti seniye muhtardır. 

Madde 25 —• İşbu mukavelename ile merbut şartnamenin icrayı 
ahkâmından ve tevil ve tefsirinden dolayı devleti aliye ile kumpanya 
beyninde ve kumpanya ile efradı ahali meyanesinde tehaddüs edebile
cek her nevi ihtilâf at ve daavi için aid olduğu mahakimi osmaniyede 
rüyet ve faslolunacaktır. 

İşbu mukavelenamenin tarafı eşrefi lıazıeti padişahiye arz ile le-
delistizan ifayı muktezası hususuna iradei seniyei cenabı tacidarî şeref 
müteallik ve sudur buyrulmuş olmakla aynen iki nüsha olarak bittan-
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zim Ticaret ve Nafıa Nezareti Celilesile mumaileyh Mösyö Hanri Kemp 
beyninde imza ve teati olundu. 

Şartname 

Lcvayih re inşaat re imalât ve alât re edevat bey umudadır 
Madde 1 —- Kumpanya masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 

olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında demir 
yolunun inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı 
icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 Mukavelenamenin ikinci maddesi mucibince kumpan
yanın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiycyi muhtevi 
olacaktır. Şöyleki demirvolun güzergâhını ve mevkilerin mahallini 
ve ihtiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mevkiini mübeyyin beş binde 
bir mikyasında bir haritai umumiye işbu haritaya demiryolun hattı muta
vassıtından itibaren bir kıta maktaı üılânisi ile bazı mahallerin maklaı 
arzanisi ve meyillerinin cedveli ile en mühim oları imalâtı sınaiyenin 
maktaları ilâve olunacaktır. Zikrolunan maktaı tulânî 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 demiryolun mebdeinden itibaren biner metre ola:ak 
mesafeler ve ikinci hat üzerinde eniş ve yokuşların tulile derecei meydânı 
ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı müstekimenin tulü ve hututu münhaniye-
nin müstakimeııin imtidadı \ c her birinin nısıf kutrunun tulü gösterile
cektir. 

Madde ?y - Demiryolu imalâtı tek hat olmak ü/ere icra olunacak 
ve Icdelhacc iki hal ir, . oh.nac;.k kadar arazi alınacaktır ve tünel in
şası lâzım peldiği halde anın ar/ı dahi iki hat inşasına kâfi olacaktır. 

Madde l — Demiryolun arzı demir çubukların iç taraflarından 
itibaren bir metre kırk dört santimetreden bir metre kırk beş santimet
reye kadar olacaktır \ e yan taraflarının yani demir çubuklum dış tara
fı ile tesviye kumunun zaviyei ulyası beynindeki mahallerin arzı tek 
hat için bir metre on santimetre ve çifte hat için iki metre olacaktır. 

Madde 5 — Kumpanya imalâtın hüsnü halde muhafazası ve de 
miryol ile tesviyei türabiyeye lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan 
çukurların tanzif ve ir.thiri ve suların cereyanı >in iktiza eden h"-ıdek 
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ve su yollarile yan satıhlarını inşa eyliyecektir ve tesviye kumu elli 
santimetre yüksekliğinde döşenecektir. Tesviye kumunun altındaki tes-
viyei türabiyenin sathı âlâsının a m tek hat için altı metre ve çifte hat 
için dokuz metre altmış santimetre olacaktır. Fakat işbu derecri arzlar 
hattın müşkül olan aksamında tesviye kumunun muhafazasını temin için 
tedabiri lâzıme ittihaz olunmak şartile tek hat için beş metre on santi
metreye ve çifte bat için sekiz metre altmış santimetreye tenzil oluna
bilecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müslakimesint yekdiğerine 
rapt eden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru üç yüz metreden aşağı ol-
mıyacaktır ve birbirine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaııi-
ye arasında hattı aslî için yüz metre ve küçük kutur için elli metre tu
lünde bir hattı müs'.akim bırakılacağı misillû işbu münh.Tiıiler kıtaatı 
müstakimeye (parabol) ler yani kat'ı miikâfî kavislerile raptedilecektir. 

Madde 7 — Demiryolun derya cihetinde olan eniş ve yokuşları 
meyillerinin nihayet derecesi metre başına yirmi milimetre ve sahil
den dahile doğru olanların meyli dahi metre başına on beş milimetre 
tayin olunmuştur. Birbirini müteakih olan iki yokuş beyninde nısıf 
kutru bin metreye müsavi amudî inhinalar olacaktır. Nısıf kutru kalil 
olan hututu münhaniyede vaki eniş ve yokuşlar mümkün mertebe tesviye 
ve izale olunacaktır. Kumpanyanın işbu maddei sabıkanın ahkâmı hak
kında icrasını faideli addedeceği tadilâtı devleti aliyeye arz ve teklif et
meğe salâhiyeti olup fakat işbu tadilât hükümeti seniye tarafından ka
bul olunmadıkça mevkii icraya konulamıyacaktır. 

Madde 8 —• ihtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatları kifayet 
mikdan olmak lâzım gelecek ve bunlar kumpanyanın teklifi üzerine ca
nibi hükümeti seniyeden tayin olunacaktır. Fakat şurası mukarrerdir ki 
mevkifler beyninde olacak mesafei vasatiye lâakal yirmi kilometre ola
caktır. Hututu ihtiraziyenin tulü dahi mikrazların noktai bidayetinden 
itibaren büyük hatlar için dört yüz ve küçük hatlar için üç yüz metre
den noksan olmıyacaktır. Maktai tulânide ileride mevkifler inşası ı;:;'l-
huz olan mahallerde münasib tulde ufka muvazi satıhlar gösterilecektir. 

Madde 9 — Demiryol hattı bir mahalde ahalinin amedi şüddii z ımnin 
da ibka ve muhafazası lâzım gelen adi yol lan keserek geçecek olur ise 
demiryol hattı turuku mezkûrenin mümkün olduğu kadar ya altından 
veya üstünden mürur edecek ve fakat ahali mevküyeden naşi bazı ma
hallerde köprüler inşası masarifi külliyeyi müstelzim olduğu ve mürur 
ve uburca müşkülâtı mucib bulunduğu halde oralarda saihı zemin ile be -
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raber geçitler yapılarak turuku me::kûre muhafaza edilecektir. Demir-
yolun bir adi tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği halde 
inşa olunacak köprünün gözünün vüs'ati ahvali mevkiiyeyc göre kum

panyanın teklifi ürerine devletçe tayin olunacak ve yolların ehemmi
yetine göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Kemerli köp
rülerin yolun sathından itibaren kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal 
beş metre vc demirden veya ağaçlan ufkî kirişler ile yapılmış köprü
lerin kirişlerin altından itibaren irtifaı lâahal dört metre otuz santi
metre ve köprülerin korkuluklarının arasındaki arzı tek hat için dört 
buçuk ve çifte hat için sekiz metre olacaktır. 

Demiryolun bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde 
ol tarikin altına yapılacak köprünün korkuluklarının arasındaki 
arzı ahvali mevkiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmi
yetine göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Köprülerin 
ayaklarının arası yani gözü tek hat için lâakal dört buçuk ve çifte hat 
için sekiz metre genişlikte olacak ve katarların geçmesi için bırakıla
cak irtifa demir çubukların sathından itibaren tavana kadar akallî dört met
re seksen santimetre olacaktır demiryol turuku adiyenin sathına muvazi ola
rak geçecek olduğu halde demir çubuklar turuku mezkûr üzerine adi ara
baların mürur ve uburunn hiç bir veçhile mâni olmamak üzere çıkıntı 
ve çukur olmayarak döşenecektir. Turuku adiye üzerine yapılacak her 
bir geçidin etrafında demiryolun haricine açılır bir parmaklık olacak 
ve bundan maada hükümetçe lüzum görüldüğü halde icab eden meva-
kia bir bekçi kulübesi dahi yapılacaktır esnayı ameliyatta eskiden mev-
cııd olan yolların m-vkilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek 
lâzım gelir ise tebdil ve tahvil olunacak kısımların eniş ve yokuşlarının 
meyli behemehal turuku mevcudenin eniş ve yokuşlarının meyli sabı
kının nihayet derecesini tecavüz etmiyecektir her halde hem zcr.nu ge
çitlere sulaı hatta doğru cereyan ettiği cihette demiryol ile-adi tarikin 
arasında lâakal on metre tulünde ufkî bir mahal inşa ve tanzim oluna
caktır. 

Madde 10 — Kumpanya demiryol ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrasrf tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine 
olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf ede
ceği nehir ve çaylar ve cetveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne 
tatbikan medahil ve mafıarici sahibi imtiyazın teklifi ilerine \afı.ı 
Nezareti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 11 — Kumpanya icra olunacak ameliyatta alâ cinsinden 



6 5 

edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve 
müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyli-
yecektir. Akar sular umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine 
inşa olunacak küçük ve büyük köprüler ile su yolları kârgir olaıak veya 
demirden tesis edilecek ve kereste yalnız temeller ile köpriı döşemeleri 
ve taban ağaçları için istimal olunacaktır bilcümle köprüler resimlerile 
beraber Nafıa Nezaretine takdim olunacak programa tevfikan hattın 
kabulünden evvel berveçhi mutad tecrübe edilecektir. Demir çubuklar 
ile edevat ve levazımatı sairei ingaiye iyi cinsinden ve dayanıklı ve kulla
nılacak işlere elverişli olacaktır. Demir çubukların beher metresi civa-
talarile beraber otuz dört kilogram sıkletinde ve «vinyol» usulünde ola
caktır. Mezkûr çubuklar çelikten olur ise yalnız otuz kilogram sikletin-
de bulunması caiz olacaktır. Bir birini müteakib vazolunacak iki «tra
vers» arasındaki fasıla mihverlerden itibaren doksan santimetreyi teca
vüz etmiyecektir. Demir çubukların yekdiğerine raptolunacak mahallerin 
taban ağaçları üzerine tesadüf etmemesi ve mahalli iltisakların bir
birine muvazi olmaması caiz olup fakat çubukların bir birine merbut 
olacağı noktaları iki travers arasına tesadüf eylediği halde taban 
ağacının haddi vasatından itibaren otuz üç santimetreyi tecavüz 
etmiyecektir. Ebniye ile mevkif ve kulübelerin cesamet ve tertibat 
ve sureti inşaatı Izmirden Alaşehire kadar mevcud hattaki nu
munelere muvafık olacaktır. Toprak imlâsile tesviye olunan ve türap 
hafrile yapılan mahallerin ve tesviyei türabiye lâzım olan toprakın ih
racında hasıl olan çukurların sathı maillerinin derecei meyelânı hini in
şaatta iktizayi mevkie göre kumpanyanın talebi üzerine Nafıa Nezareti 
veya memurları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 12 — Kumpanya takdim edeceği haritai umumiyeye ihtiraz 
ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demiryolun üzerinde ve altında yapı
lacak büyük \ e küçük köprüler ile su yollarının ve sathı zemin geçid-
lerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve hey'atını mübeyyin ve meşruh bir cet
vel raptedecektir mevkifler ile imalâtı sınaiyenin haritaları iki yüzde bir 
mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Demiryolun kura ve kasabata ve mevkilere tesadüf 
eden aksamında hattın iki cihetine koru duvarlar veya parmaklıklar 
inşası ile fcrazii mütecavireden tefrik olunması lâzım gelecektir. 

Madde 14 — Demiryolun güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin üze
rinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin beşinci 
maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müteferriatının tesisine lüzıı-
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mu olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret oluna
caktır işbu 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 15 — Demiryolun inşaatı kamilen hitampezir olduktan sonra 
kumpanya masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere demiryol aksamının 
ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sahipleri hazır oldukları 
halde tahdid ve (kadastro) usulüne tevfikan haritasını tersim ve vaz'ı alâ-
im edecek ve bundan başka yapılmış köprü ve imalâtı smaiyei sairenin 
mufassal ve meşruh defter ve haritasını hükümet memurlarının tahtı neza
retinde olarak bittanzim bunların ve hini tahditte tutulacak «prose ver-
bal.. lerin birer sureti musaddakasını Nafıa Nezaretine takdim eyliyecek-
tir. İşbu tahdidi araziden sonra demiryolun aksamı mütemmimesinden ol
mak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhilc tahdid edi
lerek mezkûr haritada \ e prose verbâllerde işaıet kılınacağı gibi marul-
beyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Nafı<ı 
Nezaretindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

ÎKÎNCI FASIL 

Hattın hüsnü halde muhafazasile 
işletilmesi beyanındadır 

Madde 16 — Kumpanya demiryol ile müteferriatını ve alât ve edevatı 
sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahş olacak bir 
surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icab ettirir bilcümle esbabdan mu
hafaza etmeğe itina edecektir. Kumpanya 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 kumpanyaya aid olmak üzere yo
lun hüsnü hale vazı için cinini hükümetten idaresine vaz'iyet olunarak 
tamiratı lâzime icra ve bu uğurda vuku bulacak masarif hattın hasılatın
dan istifa olunacak ve kifayet etmez ise kumpanyaya ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 — Kumpanya demiryolun her nevi hasılatını mübeyyin 
mah bemah bir kıta defter tanzim ve Nafia Nezaretine takdim edecektir. 
Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde yolcular ile 
emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile beraber demiryolun 
bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

Madde 18 — Kumpanya hututu cedide üzerinde olan hukukundan 
sakıt olduğu halde olvakta kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik 
olunan edevat ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olu
narak müzayedeye konulacak ve zuhur eden taliplerden kimin üzerinde 
takarrür eder ise anın marifetile hukukundan sakıt olan kumpanyanın ta-
ahhüdalı vakıası ifa edilecektir. I'ilnıüzayede takarrür edecek bedelden 
müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan 
kumpanyaya ita kılınacaktır. 

Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce takdir 
olunan bedelden münasip mikdar 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 kumpanyaya hiç bir 
bedel tediye olunmaksızın devletin malı olacak ve kefalet akçesi henüz 
iade olunmamış bulunur ise tarafı devletten zaptolunacaktır. 

Madde 19 — icar müddeti münkaziye oldukta kumpanya demiryol 

mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve müfettişleri 

için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar «dalarını ve sabit maki

neleri ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye mahsus ol

mayan sair eşyayi menkuleyi hüsnü halde olarak bilâ bedel ve her giY-

na düyun ve taahhüdatlan vareste olmak şartile devlete devir ve teslim 

edecektir. Makine ve lokomotif ve vagon ve araba ve alâtı inşaiye ve 

tamiriye ve mahrukat ve her nevi levazımat gibi hattın işletilmesi için 

lâzım gelen eşvavı menkuleye gelince hükümeti seniye bunları muham

minlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde mubayaa edecektir Şu 

kadar ki. Devletin mubayaa edeceği levazımat demiryolun altı ay iş

letilmesi için muktazi olan miktarı mütecaviz olmıyacaktır. Müddeti 

icarın hitamından beş sene evvel demiryolun hüsnü halde olmadığı 

indetteftiş devletçe anlaşılırsa kumpanyaya bir müddet tayinile ihtarı key

fiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise hükümet derhal demiryol 

ve müteferriatını yedi idaresine alarak kumpanya hesabına olarak ta

miratı lâzımeyi icra ile yolu hüsnühale vazetmeğe salâhiyeti olacak ve 

hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası kum

panyaya ita olunacak vc noksan zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 
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DttKDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak iicurat ile şeraiti muteferria.sı 
beyanındadtr 

Madde 20 — Mukavelenamenin on üçüncü maddesi mucibince 
kumpanyanın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücural nakliye (arifesi 
herveçhi ati beyan olunur: 

Atiyüzzikir tarifeler nihayet derece olup bunlar tarafı devletten 
ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemiyecektir. Fakat ta
rifelerde tayin kılınan nihayet miktarlar tenzil olunduktan sonra bir 
mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilmedikçe betekrar 
nihavet derecelere terfi edilemiyecek ve ancak tarife tenzili halinde üç 
gün evvel ilân olunacaktır. 

BİRİNCİ TARİFE 

Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiatı \olcu-
ve MAHLUT katarlar: 

Birinci mevki İkinci mevki Üçüncü mevki 

Para Para Para 

31 21 17 

Birinci ve ikinci mevki arabalarından mürekkeb seyri .-eri kıtarile 
nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz ziyade 
alınacaktır. Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kuca
ğında götürülmek şartile meccanen nakledilir, (iç yaşından yedi 
yaşına kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik 
maha! tahsis olunur. Şu kadar ki. bir bölmede iki çocuk bulunduğu 
halde ikisi hir yolcuya mahsu.« olan ncvkiden ziyade yer Mîmayaraktır. 

İKİNCİ TARİFE 

Yolcuların eşyayı zatiyelerine dairdir 

Her yolcunun bilet başına meccanen otuz kilogr^n yük naklet
meğe hakkı vardır. Nısıf ücret verecek çocuklar yalnız y : ni kilogıa.ıı 

file:///olcu-
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yük için ücret itasından muaf olaraklardır. Çok yer tutan eşya ile otuz 
öşrü zira mikâb hacminde olduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı 
olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

Masarifi mü fener rai 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada ber-
veçhı ati ücurat ahiz ve istifa kılınacaktır şöyleki her puslada muavyen 
olarak yirmi para kaydiye resmi ve katarın vürudundan tonra kaldırıl-
mıyan eşyanın beher dengi için yevmi beş para mağaza resmi tediye olu
nacak ve kumpanyanın İsrarı ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üze
rine tekrar veznedilecek eşyadan kumpanya iddiasında haklı çıktığı hal
de kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para 
mizan resmi alınacaktır. 

rÇı ' iNCr TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları \ e gerek muhtelit katarlar ile gönderilen kö
peklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır bu ücretin 
akal derecesi sekiz kilometre başına bilhesap isitfa kılınır. 

Masa rifi rnii tef er ria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi ola
rak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi olmayıpta kumpanya hıf
zetmiş olur ise yevmî beş kuruş ahzolumır. 

DÖRDİ'NCC TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre başına 
ücreti nakliyesi bir para ve üç ruhu para yani 1.75 dir. Otuz desimetre 
yani öşrü zira mikâb hacminde bulunduğu halde vezni yedi kilogramdan 
aşağı olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. Bu 
ücretin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere beher ki-
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loğram için talımiliye ve ihrariye resmi olarak dört para ve seyri seri 
ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olur ise olsun mürselünileyhe ih
barı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya verildiğinden iti
baren miirselünileyh eşyanın mevridi olan mahalde sakin ise yirmi dört 
saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırılmadığı takdirde kesri gayri 
miinkasem olmak üzere beher elli kilogram için mağaza resmi olarak 
yevmî on para ve mürsel veya mürselünileyhin talebi üzerine eşya betek-
rar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çıkmadığı halde kesri gayri 
miinkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para ücret alınır. 

BEŞİNCİ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere ve münferiden 
vezni yirmi beş kilogramdan aşağı olan ufak 

tefek eşyaya dairdir 

Bir dengin kaydiye ve talımiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu hal
de otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve andan ziyade me
safenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gönderilen 
mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyh mevrid eşya olan 
mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her ne esbaba 
mebni olur ise olsun kaldırılmıyan denklerden mevzu olduğu mağaza 
resmi olarak yevmiye on para ve mürsel veya mürselünileyhin talebi üze
rine betekrar tartılacak her denkten mürsel ve mürselünileyhin iddiası 
vahi çıktığı takidirde mizan resmi olarak yirmi para ücret alınır". 

ALTINCI TARİFE 

Nukut ve esham ve zikıymet 
ejyaya dairdir 

Sebk veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderile
cek altın gümüş ile civa ve beyaz altın ve mücevherat ve sair zikıvmet 
eşyadan kilometre başına kesri gayri münkasem olmak üzere beher on 
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liralık kıymet üzerine iki para ücret istifa kılınır. Tahmiliye ve ihraciye 

resmile sigorta ücreti tarife fiatına dahildir. Tarife ücretinden maada 

irsalâtm her defası için kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. Mesafe 

cüz'i olduğu halde beher on lira kıymetinde olanlar için balâda zikrolu-

nan masarifi müteferria dahi dahil olduğu halde beş kuruş ücret alına

bilir. 

YEDİNCİ TARİFE 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 
Kilometre başına ücuratı nakliye 

Seyri seri 
para 

94 İki veyahut dört tekerlekli ve dahili bir peykeli 
arabalardan 

134 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli araba
lardan 

Ücreti nakliyenin aka! derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap 
ahz ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi 

olarak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on 

kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmi beş kuruş 

ücret alınır. Mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra 

kaldırılmayan arabalardan istifa kılınır. Tarife ücretinden maada ara

balar derununda bulunan eşyanın sikleti elli kilogramı tecavüz eyle

diği halde elli kilogramın fazlasından seyri adi ile nakil olunan ikinci 

sınıf eşya tarifesi mucibince kesri gayri münkasem olarak beher elli 

kilogram hesabile ücret alınacaktır. 

Seyri adi 
para 

47 

67 
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27 5! öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve 
beygir ve koşum hayvanatından 

') 18 Dana ve merkep ve Domuzdan 

\ o Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Lcreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap 
ahz ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Evvelâ tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muavven 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. Saniyen katarın vusulünden yir • 
mi dürt saat sonra alınmıyan hayvanatın zarar ve hasarı ashabına aid 
olmak ve yem masarifi dahil olmamak üzere bir mahalli mahsusta hıf-
zolunmak ücretine mukabil beherinden mağaza resmi olarak yevmiye 
beş kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafede kantar başına alınacak ücret 
Ham eşyanın beher kantarı için kilometre başına 5 para 
Eşyayı mamulenin beher kantarı için kilometre başına 7 para 

Mülâhazat 

İşbu tarifede beyan olunan ücret üç bin kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında cari değildir üç binden beş bin kilo
grama kadar olan yekpare ecsama ücreti mukadderenin bir nısfı daho 

SEKİZİNCİ TARİFE 

liuyvanala dairdir 

Kilometre babına ücreti nakliye 

Seyri adi Seyri seri 
para para 
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ilâve olunur beş bin kilogramdan ziyade olan veyahut aiât ve edevatı 
mahsusa istimalini icap eden yekpare ecsamın nakline kumpanya icbar 
olunmıyacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve mürsilin ika
metgâhından alıp mürselünileyhin ikametgâhına teslim etmeği deruhde 
eylediği takdirde fiat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından teslim ve te
sellüm ücreti rızayı tarafeyn ile tayin olunur. 

OINUNCU TARİFE 

Sigorta ücretine dair 

Mahsusan sigortaya vazolunan eşyadan ücuratı atiye istifa kılınır. 

Sigorta ücreti 
Kuruş Para 

1 20 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adi ile gönderilen em
tiadan 

4 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gönderilen em
tiadan 

2 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hayvanat ve 
saire 

0 \ BİRİNCİ TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat. 
Kuruş Para 

Lokomotif ile emniyet vagonundan 

Salon arabalarının beherinden 

Yolcu arabalarının beherinden 

Adi vagonların beherinden 

Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher fazla din
gil için 

Katar cetveli mahsusunda muayyen olan müddetten ziyade 
bekler ise her yarım saat için 

Bir katarı mahsus için kilometre başına ücretin akal dere
cesi 

15 

10 

5 

2 20 

2 20 

469 

35 

70» 
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Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın mikdarından 
ziyadeye baliğ olmaz ise kumpanya adi katarlara mahsus olan tarife mu
cibince istifayı ücret edebilir. 

Madde 21 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüzü ve kuruş 
dahi osmanlı lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. Ancak kumpan
ya memaliki mahrusai şahanede tedavül eden sair meskukâtı mirî fiatile 
ahz ve istifa etmeğe mecbur bulunacaktır. 

Madde 22 — Balâdaki maddelerde zikir ve beyan olunmıyan hubu
bat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan en
vai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti 
nakliye alınacaktır ve bunların tayini ücreti için müşkülât veya şüphe 
vukuunda ihtilâfın katiyen fasıl ve halli hükümeti seniyeye aiddir. 

Madde 23 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkünüttağyir bulun
sun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürsiller hak
kında cari olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya konulmazdan 
evvel hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim olunacaktır. 

Madde 24 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dun ücretle emtia nakil edebilmesi için kumpanya anlar ile 
sureti mahsusada akdi mukavele etmesi katiyen memnudur. Ancak bu 
memnuiyet hükümeti seniye ile kumpanya beyninde verilecek karar ile 
fukara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak tenzilât hakkın
da cari olmıyacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususah mütenevvia ve muhtelif ey e dairdir 

Madde 25—Devleti aliye esnayi muharebede ve evkatı sairede gerek 
münferiden ve gerek müçtemian iktiza eden mahallere demiryol ile 
aeakiri berriye ve bahriye ve muavene ve jandarma ve polis ve zabtiye 
ile zatlarına mahsus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi 
mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak ve sair levazımı askeriye sevk 
ve irsal etmek istediği halde kumpanya ümerayı askeriye tarafından 
tahriren vukubulacak taleb üzerine vagon ve lâbüd ve muktazi olan sair 
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kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevkıyat ve nakliyatı askeriyeye hasr 
ve tahsis olunmak üzere devletin emrine müheyya tutacak \ e ledelhace 

hükümeti seniye demiryolu kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesi ile 

beraber yedi idaresine almak salâhiyetini haiz olacaktır. Hali hazar 

ve seferde gerek kumpanya marifetile vukubulan ve gerek demiryolun 

devletin idaresinda bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkıyat ve 

nakliyatı askeriye için tarifede muayyen ücretin nısfı verilecektir. Ve 

hükümeti seniye sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat ve eşyayı sai-

renin yolcu katarlarile muhteüten gönderilmesini taleb eylediği halde 

dahi ücreti muayyenenin nısfını tediye eyliyecektir. 

Madde 26 — Mahbusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur 

olanlar tarifelerdeki ücretin nısfile nakil olunacaktır. Bunun için vuku-

bulacak talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlardan 

icab eden bölmeler kumpanya tarafından irae ve tahsis edilecektir. 

Madde 27 — Tarafı devletten demiryolun inşasıle işletilmesi umu

runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demiryol üze

rinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emri tahsilinin vikayesi için tef

tişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 

demiryol arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 28 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantalarını 

ve bunları götürüp getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile meccanen 

nakil etmeğe ve bu babda tarafı devletten vukubulacak talep üzerine yol

cu araba katarlarının ikinci sınıf arabalarından bir veya müteaddid böl

meleri tahsis eylemeğe kumpanya mecbur olacaktır. 

Madde 29 — Kumpanya hükümeti seniyenin müsaadesini istihsal 

etmedikçe katarların vakti hareketlerini tadil edemiyecektir. Ancak mah

sus katarlar teşkili veya adi katarların vakti hareketlerinin tebdili hükü

meti seniyece talep olunduğu takdirde keyfiyet lâakal kırk sekiz saat ev

vel tahriren kumpanyaya ihbar olunacaktır. 

irade tarihi: 28 şaban 1305, 27 nisan 1304 
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N o : 11 — Fabr ika mamulâ t i i e eşyayı t icar iyeyc mahsus 
alâmeti far ikalara da i r N i z a m n a m e d r 

BtRİNCt FASIL 

Alâmeti farika sahihlerinin hukuku 

Madde 1 — Mamulât ve eşyanın imal olunduğu mahallin veya 
fabrikanın veyahut bunları imal edenlerin veya ticaret zımnında satan
ların isim ve şöhret ve mevkilerini bildirmek için ol şeylerin üzerine 
vaz'olunan isim ve mühür ve resim ve huruf ve erkam ve muhafaza ve 
saire yani temyiz ve tahsis için ittihaz kılınan her nevi işaret ve damga 
ve alâmeti farika ad ve itibar olunur. 

Madde 2 — Fabrika mamulâtına ve eşyayı ticariyeye mahsus al/ı-
meti farika ittihaz ve istimali tahtı mecburiyette değildir. Fakat hini ha
cette bunlardan bazıları için alâmeti farika ittihazı tarafı devletten sadır 
olan emir üzerine mecburî olur. Alâmeti farika ittihaz olunan resimle
rin asayiş ve âdab ve ahlâkı umumiyeye mugayir şekilde olmaması 
şarttır. Buna muvafık olmıyanlar alâmeti farika ittihaz olunamaz. 

Madde 3 — Bir kimsenin intihab elmiş olduğu alâmetin ikinci fasıl
da beyan olunduğu veçhile iki kıt'a resmini Dersaadette Ticaret ve Adliye 
Nezaretlerine ve taşralarda idare meclislerile istinaf mahkemelerine vaz 
ve teslim eylemedikçe ol alâmetin münhasıran kendi malı olduğundan 
bahsile taklid edenler aleyhine bir gûna dava etmeğe salâhiyeti olamı-
yacaktır. 

Madde 4 — Üçüncü maddede beyan olunduğu veçhile resmen vaz 
ve teslim olunan alâmetin hükmü on beş sene olup ancak her on beş 
senede bir kere numune suretleri yeniden vaz ve teslim olunduğu halde 
alâmete olan hakkı inhisar teceddüd etmiş olacaktır ve hakkı inhisar mu
tasarrıfları tarafından hükümetin müsaade i resmiyesile ahara ferağ olu
nabileceği gibi vefat vukuunda vereseye dahi intikal edecektir. 

Madde 5 — Suretleri vaz ve teslim olunan alâmet sahihlerine veri
lecek ilmühaber için iki buçuk osmanlı altınından beş osmanh altınına 
kadar resim ahzolunup Dersaadette Ticaret Nezaretine ve taşralarda neza 
reti müşarileyhaya gönderilmek üzere idare meclislerine itasile muame-
lei kuyudiye icra olunacaktır. 

Madde 6 — tebaai ecnebiyeden olup memaliki devleti aliyede sana
yi ve ticaret ashabı bulunanlar dahi kendi imalâtına veyahut eşyayi ti-
cariyelerine mahsus bir alâmeti farika ittihazı hakkında işbu nizam ahkâ-
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mına riayet eyledikleri halde bunun havi olduğu menafi ve teminata nail 
olarak bu babda vukubulacak davaları tarafeyn ecnebi olsa bile on birin
ci maddede gösterildiği üzere işbu nizamnameye tevfikan mehakimi dev
leti aliyede rüyet olunacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

Alâmeti farika numunelerinin resmen vaz ve 
teslimine dair muamelât 

Madde 7 — Uir kimse ittihaz eylediği alâmeti üçüncü maddede ta
yin olunan mahallerde vaz ve teslim eylemek murad eyledikte alâmet 
mühür veya damga gibi intibaı kabil olduğu halde iki kıta tatbikini ve 
sair türlü alâmet ire aslından kal'an farkı olmamak üzere kezalik iki adet 
resmini yaptırtıp icab eden tarif atı tahrir \ e ziri dahi kendisi veyahut 
vekili tarafından imza ve temhir olunarak buna dair vekâletname ve ev
rakı saire var ise hıfzolunmak üzere cümlesini bizzat veyahut bu ış için 
vekâletnamei resmî ile mezun eylediği vekili marifetile Dersaadette Ti
caret Nezaretine ve taşralarda mecalisi idareye teslim eyliyecektir. 

Madde 8 — Zikrolunan numune ve evrakı müteferriası teslim olu
nan meclisin başkâtibi mezkûr numunelerden birini bu husus için itti
haz olunacak defterlerin bir yaprağına yapıştırıp evvelâ tarihi teslimini 
saniyen alâmet sahibi ve vekili bulunduğu halde anın dahi ismini salisen 
alâmet sahibinin sanat ve mahalli ikametini ve işbu alâmeti ne makule 
mamulât ve eşya için istimal edeceğini defteri mezkûre kayıd ve tahrir 
ve sıra numarası dahi terkim eyliyecektir ve işbu kaydın ziri Dersaadette 
Ticaret Nezareti ve taşralarda meclisi idare ile damga sahibi veyahut vekili 
taraflarından imza veyahut temhir olunacaktır. Ve diğer numune dahi Ad
liye Nezaretine gönderilmek üzere kezalik bir kâğıda yapıştırılıp üzerine 
zikrolunan mevad ile numara aynile tahrir ve ziri mumaileyhim tarafla
rından imza veya temhir kılınacak ve taşrada olur ise bir numune de 
Ticaret Nezaretine gönderilecektir. 

Madde 9 — Mevaddı sabıkada muharrer olan muamelât icra olun
duktan sonra Adliye Nezaretinden gönderilecek ilmühaberin vüruduna 
değin damga sahibi yedinde bulunmak üzere beşinci maddede beyan 
olunan resim ahz ile Dersaadette Ticaret Nezaretinden ve taşralarda me-
calisi idare taraflarından memhur bir kıta muvakkat ilmühaber ita oluna
caktır. 
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Madde 10 — Sekizinci maddede Adliye Nezaretine gönderileceği 
gösterilen numune ve kaydın bir sureti valii vilâyet tarafından ilk çı
kacak posta ile irsal olunacak ve evrakı mezkûre nezareti müşariley-
hada dahi kayıd ve hıfzolunup nihayet bir ay zarfında mucibince mat
bu bir kıta ilmühaberi resmî mahalline isal kılınacaktır. 

ÜÇLNCÜ FASIL 

Muhakemat 

Madde 11 — Alâmeti farikadan dolayı tevellüd eden daavii adiye 
bidayet mahkemelerinde müstacelen rüyet olunur alâmeti farikaya mü
teallik mevaddı cezaiye dahi mahakimi mezkûrede görülür. Müddeaaleyh 
tarafından hini muhakemede alâmeti farikanın tasarrufu hakkında dava 

vukubulur ise o davaya dahi muhakemeyi rüyet eden mah'kemei cezaiye 
tarafından karar verilir. 

Madde 12 — Alâmet sahibi kendi alâmetinin işbu nizamname hi
lâfında üzerlerine vazolunduğunu iddia eylediği eşyanın mahkeme vasıta-
sile cins ve şekil ve miktarını sebti defter ettireceği misillû ledelhace 
tevkif olunmasını dahi mahkeme tarafından emrettirebilir ve bu emir 
müddeinin istidasile alâmeti suretinin hükümete teslim olunduğunu mü-
beyyin ilmühaberin iraesi üzerine ita olunur. Mahkeme memurlarına 
muavenet etmek üzere icabı takdirinde ehlihibre dahi tayin olunur. Eşya
nın tevkifi istida olunduğu halde ruhsat verilmezden evvel mahkemece lü
zum görülür ise sahibi alâmet tarafından kefalet akçesi alınacaktır. Tahrir 
ve tevkif olunan eşya kimin yedinde ise o şahsa mahkemenin emrini ve 
kefalet akçesi alınmış ise teslimini havi yapılan ilmühaberlerin birer su
retleri ita olunur ve bu muamelâtta kusur vukubulduğunu yani zikrolu-
nan suretler ita olunmadığı halde muamelâtı vakıa keenlemyekün hük
münde tutulup bundan terettüb eden zarar ve ziyan kusur eden mübaşir 
tarafından tazmin edilir. 

Madde 13 — Müddeaaleyhin ikametgâhile eşyanın sebti defter 

veya tevkif olunduğu mahel beyninde olan mesafenin beher allı saati 

için birer gün olmak üzere zammolunacak müddetten başka on beş gün 

zarfında davaya kıyam etmez ise eşyanın sebti defter veya tevkif olun

ması keenlemyekün hükmüne konulacak ve fakat ikame olunacak za

rar ve ziyan davasına halel gelmiyecektir. 
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DÖRDÜNCÜ FASIL 

Numuneleri resmen vaz ve teslim olunan alâmeti farikayı laklid 
edenler hakkında tayin olunan mücazat 

Madde 14 — işbu nizamname mucibince evvelâ tatbikleri veya re
simleri teslim olunan alâmetleri taklid edenler veyahut taklid olunan 
alâmetleri istimal eyliyenler saniyen başkasının malı olan alâmeti 
hilekârlık ile kendi mamulâtı veyahut eşyayı ticariyesi üzerine 
vazedenler salisen taklid olunan alâmeti mevzu olarak veya hile
kârlık ile diğerinin alâmeti konulmuş bir veyahut bir kaç nevi 
eşya ve mamulâtını bilerek furuht edenler veyahut satılığa çıkaranlar
dan cürmün derecatma göre iki aded yüzlük Osmanlı altınından elli 
aded yüzlük osmanh altınına kadar cezayı nakdî alınır veyahut bir 
aydan altı aya kadar hapis cezasile veyahut işbu cezaların ikisile mü
cazat olunur. 

Madde 15 — Evvelâ hile niyetile bir alâmetin yalnız resmini tağ
yir ve böyle alâmeti istimal eyleyenlerden saniyen eşya ve emtianın 
cinsi hakkında müşteriyi aldatmak niyetile bir cinse mahsus alâmeti 
diğer bir cinse vazedenlerden salisen bu alâmetlerin vazolunduğu eş
yayı bilerek satan veyahut satılığa çıkaranlardan iki aded yüzlük os
manh altınından otuz aded yüzlük osmanlı altınına kadar cezayı nakdî 
alınır veyahut bir haftadan iki aya kadar hapis cezası ile veya işbu ce
zanın ikisile mücazat olunur. 

Madde 16 — İkinci maddede beyan olunduğu üzere alâmeti fari
kayı Ticaret Nezareti tarafından tayin olunan nevi eşya ve mamulâta 
vazetmeyenler ve bu makule alâmeti resmiye üzerinde olmayan eşyayı 
satanlar veyahut satılığa çıkaranlardan bir aded yüzlük osmanlı altı
nından on aded yüzlük osmanlı altınına kadar cezayi nakdî alınır veya 
y>rmi dört saatten bir haftaya kadar hapis cezasile veyahut işbu ceza
ların ikisile mücazat olunur. 

Madde 17 — Bir adam hakkında işbu nizamnamede beyan olunan 
cürümlerin bir kaç nevinden dolayı ikamei dava olunur ise ceraimi va
kıadan en ağırının istilzam eylediği ceza ile hükmolunur. 

Madde 18 — Mükerrirler hakkında nihayet iki kat mücazat hük
molunur beyan olunan cünhalardan birile mahkûm olan şahıs hüküm 
tarihinden itibaren beş sene zarfında yine o cünhalardan birini irtikâb 
eder ise mükerrir addolunur. 
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Madde 19 — On dördüncü ve on beşinci maddelerde gösterildiği 
üzere hilafı nizam alâmet vazolunmuş mamulât ve eşyanın ve bu alâ
meti imal için istimal olunan alât ve edevatın müttehim bulunan şahıs 
mücazat ile mahkûm olsa bile zabıt ve müsaderesine mahkeme tara
fından karar verilebilir kalp \ e sahte alâmet veyahut başkasının alâ
meti konulmuş olduğu halde zabtolunan eşya asıl alâmet sahibine ita 
olunabilir bunun ledelhace tazminata mahsubu dahi caizdir. On dör
düncü ve on beşinci maddeler ahkâmına mugayir alâmetler alelıtlak 
ibtal edilebilir. 

Madde 20 — Alâmet vaz'ı mecburiyet tahtında olan eşyaya alâmet 
konulmamış bulunduğu halde bu nevi eşyayı bilerek satanlar veyahut 
satılığa çıkaranlar hakkında on altıncı madde hükmünce icra olunacak 
mücazattan maada işbu eşyaya alâmet vaz'ı her halde hükmolunur. Bu 
makule ceraimin hükmü tarihinden itibaren beş sene zarfında tekerrürü 
halinde mamulât ve eşyanın ashabından zapt ve müsaderesine hükmolu
nur. 

Bir mahallin ismini orada imal olunmamış, olan 
eşyaya vaz edenler hakkında olan mücazat 

Madde 21 — Eşyayı mamule üzerine imal olunduğu mahallin gayri 
memaliki Osmaniyeden bir mahallin ismini aynen vaz edenler veyahut 
tahrif ile o ismi gösterenler ve bu nevi eşyayı bilerek satanlar veyahut 
yine bilerek satılığa çıkaranlardan cürmün derecatına göre iki aded yüz
lük osmanlı altınından elli aded yüzlük osmanlı altınına kadar cezayı 
nakdi alınır veyahut bir aydan altı aya kadar hapis cezasile veyahut iş
bu cezaların ikisile beraber mücazat olunur. 

Madde 22 — Yirmi birinci maddede beyan olunan ahvalden dolayı 
zuhura gelecek daavi işbu nizamnamenin rüyeti daavi hakkında .olan u>e-
vaddı mucibince fasıl ve rüyet kılınır. 

Madde 23 — Bir memleket ismine olarak alâmeti mukallide i k rü
sumat idarelerine eşyayı mamule vürudunda eğer memaliki osmaniyenin 
diğer bir mahallinde taklid kılınmış ise damgalarına taklid edilmiş olan 
mamulâtm amilleri istedikleri zaman ikamei dava etmek üzere ol eşya
nın müruruna mümanaat olunmayacak ve eğer memaliki osmaniyede 
yapılmış olan eşyaya mevzu damgaya taklid edilerek memaliki ecnebi
yeden gelmiş ise memlekete idhal edilmeyerek sahibine red ve iade kılı
nacaktır sahibi meydanda olmıyan eşya bir sene rüsumat idareleri ıdc 
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tevkif olunarak «ene nihayetinde eşyayı meskûrenin bir sene tevkifi müm
kün olamayacak surette bozulur makuleden olduğu takdirde bozulmağa 
başlamazdan evvel üzerlerinde bulunan alâmeti mukallede mahv ile bil-
müzayede furuht edilerek esmanından arsiyesi badettenzil kusuru ikinci 
senesi nihayetine değin sahibi gelip taleb eylediği halde tarafına ita ve 
gelmediği surette emvali rüsumiyeden olmak üzere idare sandığına tes
lim kılınacak ve alâmeti kabili imha olmayan ve bir senei kâmile zarfın
da sahibi tarafından istirdat kıhnmıyan eşyayı mevkufe dahi telef edile
cektir. 

Madde 24 — 24 cemaziyelahir 1288 tarihli alâmeti farika nizamna
mesi ve 29 rebülâhır 1289 tarihli zeyli işbu nizamnamenin ilânı tarihin
den itibaren münfesihtir. 

Madde 25 — Adliye ve Ticaret Nezaretleri işbu nizamnamenin icra
sına memurdur. 

irade tarihi: 29 saban 1305, 28 nisan 1304 
tlga edilen 1288 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesi, 1 inci tertib 

düsturun birinci cildinin 282 nci, 1289 tarihli tadili de 288 inci sahife-
sindedir. 

No: 12 — Teşkilâtı Mehakim Kanununun 49 uncu maddesine 
ilâvesi istizan olunan fıkra [*] 

29 saban 1305, 28 nisan 1304 
Bidayet ve istinaf mahkemelerinden sadır olup resen ve istida üze

rine temyiz olunan bilcümle ilâmatın esnayı temyizinde bir sene zar
fında bir mahkemeden verilmiş olan ilâmların nısfı mahkemei temyis-
den nakledildiği halde ol mahkemenin ıslahını temyis reisleri bamüzek-
kere Nezaretten taleb edecek ve Nezarette kaidesine tevfikan bilistizan 
mahkemei mezkûre heyetini tebdil edecektir. 

[*] Teşkili Mehakim Kanunu, 1 inci tertib 4 üncü cild düsturun 
235 inci sahifesindedir. 

Not 13 — Memurin Muhakemesi Nizamnamesine mtizeyyel 
fıkrai nizamiye [*] 

29 saban 1305, 28 nisan 1304 
Nizamen icra kılınan tahkikatı evveliye üzerine hizmeti memürele

rinden dolayı muhakemelerine lüzum görülen kata kaymakamları bilis
tizan serefmüteallik huyrulacak iradei seniye üzerine tahtı muhakeme
ye alınırlar. 

[*] Memurin mahkemesine dair olan nizamname 1 inci tertib 1 inci 
«tM düsturun 604 üncü sahif esindedir. 

T. 1 C 6 F. 6 
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N o : 1 4 — Harç tarifesinin seksen birinci maddesi maka
mına kaim olmak üzere tadilen kaleme alman 

maddei nizamiye [*] 

3 şevval 1305, 31 mayıs 1304 

Madde 81 — İşbu fasılda beyan olunan varakalar hariçten tanzim 
ettirilipte havi oldukları imzaların tasdiki için mukavelât muharrirliği
ne müracaat vuku bulur ise her bir imzanın tasdiki için maktuan elli 
kuru; alınır ancak alelûmum kefaletnameler bu hükümden müstesna 
olmakla bunlar müteaddid imzayı dahi havi olsa yalnız elli kuruş harç 
istifa Kılınır. 

[*] Mehakimi nizamiye harç tarifesi 1 inci tertip 5 inci cild düs
turun 584 üncü sahifesindedir. 

• 

N o : 15 — Girit Vilâyeti meclisi umumisi azasının 
intihabına dair nizamname 

11 şevval 1305, 10 haziran 1304 

FASLI EVVEL 

Meclisi umumî azası intihabatının suret ve vakti icrasile müddeti 
memuriyetleri beyanındadır. 

Madde 1 — Meclisi umumii vilâyet azasının intihabatı yuvarlak 
istimalile ve arayı umumiyei hafiye ile icra olunacaktır. 

Hiristiyan azasının intihabatı şehri nisanın ilk pazar gününde ve 
islâm azasının dahi ilk cuma gününde icra edilecektir. Şehri nisanın 
ilk pazar günü paskalyanın ilk pazar gününe tesadüf ederse ondan son
raki pazar günü yevmi intihap olmak üzere valii vilâyet tarafından tah
riratı mahsusa ile tahsis kılınacaktır. Şehri nisanın ilk pazar gününden 
sonraki cuma günü dahi bayram gününe tesadüf eder ise mezkûr cuma 
gününden sonra gelecek cuma günü yevmi intihap olmak üzere kezalik 
valii vilâyet tarafından ba tahriratı mahsusa tahsis olunacaktır. 

Madde 2 — Meclisi umumii vilâyet azasının cümlesi bir senede 
intihap olunacak ve müddeti memuriyetleri üç seneden ibaret olacaktır. 
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FASLI SANİ 

Jntihap etmek salâhiyetini haiz olanlar bey anındadır. 
Madde 3 — Her kazada rey vermek salâhiyeti ol kaza dahilinde 

bulunan nevahiden birisinin alâkadaranından olupta yirmi bir yaşını 
ikmal eden Giritlilerden her birisine aittir. 

Şu kadarki evvelâ cinayetle mahkûm olanlar ile cünha derecesinde 
bulunan sirkat veya yalan yere yemin etmek maddesinden dolayı bir se
neden ziyade hapis cezasına mahkûm bulunanlar saniyen bir cinayetten 
dolayı müttehem olup lâyetegayyer halini kesbetmiş kararname ile 
tahtı muhakemede bulunanlar ile ashabı ceraimden olub da firarda bu
lunanlar salisen kendi emval ve emlâkinin idaresinden mahrum edilen
ler rabian tarafı hükümetten nasp ve tayin ve canibi ahaliden intihap 
olunmakta olan bilcümle muvazzaf memurini mülkiye ile hizmeti aske
riyede bulunanlar hamisen hiristiyanların ruhanî sınıfından olanlar ile 
islamların meşayihi daime sınıfından bulunanlar itayı reyden müstes
nadırlar. 

FASLI SALIS 

intihap olunmak hakkını haiz olanlar bey anındadır. 

Madde \ — Meclisi umumî vilâyet azalığına intihap olunacak 
olanlar evvelâ Girit ahalisinden ve tabaai devleti aliyeden ve Cezirenin 
bir nahiyesine alâkadar yazılmış takımdan ve ashabı emlâkten ve yevmi 
intihaptan iki sene evvel Giritte temekkün etmiş kesandan olmak sa

niyen yirmi beş yaşını ikmal etmiş olanlardan bulunmak salisen okuyup 
yazması olmak rabian üçüncü maddede istisna olanlardan olmamak lâ
zım gelir. 

Madde 5 — Üçüncü maddenin dördüncü fıkrasında beyan olunan 
memurin yevmi intihaptan kırk gün evvel istifa eder ve azil olunur 
ise meclisi umumî azalığına intihap olunabilecektir. Olveçhile istifa 
edipte intihabata dahil olduğu halde intihap olunmamış memur istifası 
tarihinden itibaren bir sene mürur etmedikçe bir memuriyeti muvazza-
faya tayin olunamıyacaktır. 

FASLI RABİ 

Şuabat ve devairi intihabiyeye dairdir. 

Madde 6 — Her bir dairei intihabiye şuabatı intihabiyeye taksini 
olunur. 
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Ve her bir nahiye yalnız bir şubei intihabiye itibar edilir. Şuka-
darki şehirler nevahisi daha ziyade şuabatı intihabiyeye taksim oluna
caktır. Gavzos adası ahalisi nefsi Esfakiye nahiyesine rey vereceklerdir. 

Madde 7 — Muramilâ ve Laşit kazalarının her birisi bir dairei inti
habiye itibar olunarak Muramilâdan iki hiristiyan aza ve Laşitten bir 
aza intihap olunacaktır. Sair devairi intihabiye eski halinde ipka olu
nacaktır. Şu kadarki bir kazanın bir kaç karyeleri umurunca diğer bir 
kazanın bir nahiyesine tâbi olur ise kurayı mezkûrenin intihap etmek 
salâhiyetini haiz olan ahalisi ol kuranın idareten tâbi oldukları kazanın 
en yakın nahiyesinde itayı rey etmek için kurayı mezkûre valii vilâyetin 
tahriratı mahsusasile işbu nahiyeye ilhak olunacaktır. 

FASLI HAMlS 

Defatin intihabiye beyanındadır 

Madde 8 — Emri intihap rey vermek salâhiyetini haiz olan bil
cümle müntehiplerin esamisini havi bir defteri esasi üzerine yine her na
hiyenin merkezinde icra olunacaktır. Defatiri intihabiyenin tanzimine 
ve bunların aleyhine vuku bulacak itirazata ve defatiri mezkûrenin kesbi 
kat'iyet etmesine müteallik muamelât teferruatı buna dair memaliki sa-
irede meri olup ahvali cezire ile tevfiki kabil olan usul ve kavaidi mez
kûre esası üzerine valii vilâyetin tahriratı mahsusasile tayin ve tahsis 
olunacaktır. 

Madde 9 — Defatiri intihabiyede mukayyet olan bir ismin keyfiyeti 
kaydı veya diğer bir ismin defatiri mezkûreden terkini veya zikrolunan 
defatire ademi kaydı hakkında vuku bulacak itirazatm fasıl ve hasmi 
valii vilâyet tarafından tastır olunacak tahriratı mahsusada gösterilecek 
vakit ve surete tevfikan birinci derecede mÜ9aleha meclisi rüesasına ve 
derecei ahirede dahi mahkemei bidayet reisine havale olunur. 

FASLI SADİS 

Namzetler hakkındadır. 

Madde 10 — Meclisi umum! azalığına intihap olunmak isteyenlerin 
namzet tanılması lâzım gelir. Yevmi intihaptan otuz gün evvel mahallî 
kaymakamlığına veya mutasarrıflığına narazedliğini baarzul-al beyan 
eden namzed tanılacak ve intihap olunmak istediği dairei intihabiye san
dığına masarifi intihabiye için beş aded osmanlı yüzlük altını teslim 
ettiğine dair sandık emini tarafından verilecek ilmühaberi arzuhale rapt
etmesi lâzım gelecektir. Bir zatın namzedliği intihap etmek salâhiyetini 
haiz olanlardan lâakal yirmi neferi tarafından sureti meşrnhaya tevfi
kan talep olunabilecektir. 



85 

Madde 11 — Meclisi umumî azasının evsafı mücerret meclisi umumî 
tarafından tetkik olunacaktır. Namzedliğe dair olan istidanamelerin tak
dim olundukları hükümeti mahalliye namzedlerin esamisini hilelimle 
nevahinin merkezlerinde neşrolunacak bir kıta ilânname ile işaa ede
cektir. 

Madde 12 — Her bir namzed her şubei intihabiyede bir nefer vekil 
ve buna bir nefer mülâzım tayin etmek hakkını haiz olduğu gibi hitamı 
intihaba kadar vakten minelevkat vekilini veya bunun mülâzimini azil 
ile diğerini tayin edebilecektir. 

FASLI SABİ 

Heyeti nezaret beyanındadır. 
Madde 13 — Her bir şubei intihabiyede muamelâtı intihabiyt beş 

azadan mürekkep bir heyeti nezaret canibinden idare olunacaktır. 
Heyeti mezkûre ahkâmı atiyeye tevfikan teşekkül edecektir: 
Yevmi intihaptan yirmi gün evvel mutasarrıf veya kaymakam tara

fından tanzim olunacak bir kıta defterde en ziyade okur yazarlığı bu
lunan takımından var ise bunlardan ve en muteberlerden yirmi otuz ka
dar alâkadaranın esamisi terkim olunacaktır. Badehu bu zavatın esamisini 
mübeyyin ayrı ayn puslalar meclisi idarei liva veya meclisi idarei kaza 
huzurunda olmak üzere mutasarrıf veya kaymakam tarafından bir ku
tuya vaz olunarak mezkûr puslalardan on kıtası kura suretile çıkarılıp 
bunlardan ilk beşinde isimleri muharrer zevat heyeti nezaretin azayı 
muntazaması ve diğerlerinde esamisi muharrer olan zevat dahi azanın 
mülâzimleri olacaktır. Kura suretile isimleri puslaları çıkarılan ilk beş 
zevattan en ehliyetlisi mutasarrıf veya kaymakam tarafından heyeti ne
zaret riyasetine ve mülâzimlerden birisi dahi riyaset mülâzimliğine ta
yin olunacaktır. 

Madde 14 — Liva veya kaza idare meclisi azası kura keşidesi için 
olunan davete icabet etmedikleri halde mutasarrıf veya kaymakam ken
di muavini ve müsaleha meclisi reisi ile beraber kura muamelâtını icra 
edecektir. 

Madde 15 — Heyeti nezaret reisi intihabın esnayı icrasında inti
zam ve asayişin muhafazasına dikkat edeceğinden intizamı ihlâl edenler 
hakkında yirmi dört saate kadar tevkif emrini vermek hakkını haiz ola
caktır. Aleyhine tevkif emri verilen şahsın itayı rey etmek üzere kendi
sine müsaade olunmasını talep etmeğe salâhiyeti olacaktır. 

FASLI SAMIN 

Aranın sureti itası ve tadadı beyanındadır. 

Madde 16 —- Aranın emri itası şemsin tulûundan bed'ile gu
rubunda hitam bulmak üzere bir günde imtidat edecektir. 
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Madde 17 — Aranın tadadı her şubei intihabiyede sureti mahsu-
sada davet olunacak namzedler veya bunların vekilleri hazır olduğu halde 
heyeti nezaret tarafından icra olunacaktır. Bir daire i intihabiyenin bil
cümle devairi intihabiyesinde tesavii ara vukuunda sureti mü tesaviyede 
olarak rey kazananlar beyninde meclisi umumî huzurunda k u n keşide 
olunacaktır. 

Aranın itası muamelâtı ve tadadın muamelâtı sairesi ve işbu ni
zamnamenin teferruatı valii vilâyetin tahriratı mahsusasile tayin ve 
tahsis olunacaktır. 

FASLI TASİ 

Ahkâmı cezaiye beyanındadır 

Madde 18 — Kur'a keşidesile heyeti nezaret azalığına intihab olu
nanlar nahiye dairesi içinde bulunupta ifayı vazife için müracaat et
mez ve ademi müracaatlarından dolayı beyanı mazeret eylemez ise üç 
maha kadar hapis cezasına ve iki yüz kuruşa kadar cezayi nakdiye mah
kûm olacaklardır. 

Madde 19 — Muamelâtı intihabiyeyi idare eden heyeti nezaret 
azaları evvelâ intihab defterinde ismi münderiç olmıyan bir şahıs veya is 
mi muharrer olan diğer bir şahsın yerine sahte müracaat eden şahıs veya
hut itayı rey etmiş iken betekrar rey vermek için gelen bir zatı bilerek 
itayı reye kabul eder saniyen kesbi katiyet eden intihab defterinde 
isimleri muharrer bulunanlardan birisini bilerek itayı rey etmekten 
meneyler salisen aranın emri itası için muayyen olan müddeti her ne 
suretle olursa olsun taklid veya ara yerde bir maniai mühimme olmadığı 
halde itayı reye fasıla verir veyahut intihabı tavik eder rabian aranın 
itası için nizamen tayin olunan mahalli tağyir ve tebdil eyler hamisen 
namzed bulunan bir zatı veya vekilini veya bunun mülâzimini mahalli 
intihabdan tard ve tebid eder sadisen namzedlerin tayin ettikle'ri Ve
killeri veya bunların mülâzimlerini esbabı makbule olmaksızın tanı
maktan istinkâf eder ise iki mahdan altı maha kadar hapis cezasına 
mahkûm olacaktır. 

Madde 20 — Defatiri intihabiyenin tanzim ve tertibine memur 
olanlar intihab etmek evsafını haiz bulunmıyan bir şahsın ismini bi
lerek defatiri mezkûreye dercederler veyahut evsafı mezkûreyi haiz di
ğer bir şahsın ismini kezalik bilerek dercinden sarfınazar veya istin
kâf eylerler ise yüz kuruştan beş yUz kuruşa kadar cezayi nakdi itasına 
ve bir mahdan üç maha kadar hapis cazasına mahkûm olacaklardır. 
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Madde 21 — Ara kutularının birini veya aranın sureti itasına veya 
tadadına dair tutulan zabıtnameleri gasb veyahut her ne suretle olur ise 
olsun mahv ve telef eden veya âra kutularına birden ziyade yuvarlak 
vazeyleyen ve bir de bîrden ziyade nevahide veyahut bir nahiyede iki defa 
rey veren olur ise bir seneden üç seneye kadar hapis cezasına mahkûm 
olacaktır. 

Madde 22 — Âra kutularından birisine yuvarlak vazetmekten is-
tinkâf eden veyahut itayı âra maddesinde mahremiyeti ihlâl eyleyen şahıs 
heyeti nezaret tarafından beş günden on güne kadar hapis cezasile mü
cazat edilecektir. 

Madde 23 — Gerek tarafı hükümetten tayin ve gerek canibi aha
liden intihab olunmakta olan memurini adliye vesair memurin aranın 
hasına mübaşeretten evvel veya esnayı devamı itasında namzedlerden 
birisinin lehinde veya aleyhinde an kasdin ve her ne suretle olur ise 
olsun icraatta bulundukları tebeyyün eder ise yüz kuruştan beş yüz 
kuruşa kadar cezayı nakdî itasına ve iki mah hapis cezasına mahkûm 
edilecektir. 

Madde 24 — Yevmi intihaptan beş gün evvel ve iki gün sonra 
silâh veya sair alâtı cerihanın taşınması memnudur. Bunun hilâfında 
hareket eden şahıs elli kuruştan beş yüz kuruşa kadar cezayı nakdî 
itasına mahkûm olacaktır taşıdığı silâh veya sair alâtı carihayı teslim 
etmek üzere canibi zabitadan davet olunupta teslim etmekten istinkâi" 
eyler ise bir mahdan üç maha kadar hapis cezasına dahi mahkûm edi
lecektir. 

tşbu maddenin ahkâmı silâh taşınmasının memnuiyetine dair olup 
her halde mer'iyeti baki olan zabıta tenbihatını tağyir edemez. 

Madde 25 — Her hangi mahalde olur ise olsun bir kimseyi cebri 
hakikî veya ihafe ile mahalli intihaba gelmekten men eden şahıs üç 
mahdan altı maha kadar hapis cezasile mücazaat olunacaktır. 

Madde 26 — İntihab etmek salâhiyetini haiz olanlardan birisinin 

reyine akçe kuvvetile tesiri nüfuz ettiği veya böyle bir vasıta ile huku

ku intihabiyesinin istimalinden kendisini men eylediği tahakkuk eden 

şahıs iki osmanlı yüzlük altınından on aded osmanlı yüzlük altınına ka

dar cezayı nakdi itasına mahkûm olacak ve işbu cezayı nakdi iki mah tev

kif sâretile tahsil olunacaktır. Gerek raşi ve gerek mürteşi ve gerek ta

vassut eden şahsî salis dahi cezayı mezkûr ile mü tecezzi olacaklardır. 
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Madde 27 — Gerek memurini mülkiye ve gerek zabtiyenin heı 
hangisi tarafından olur ise olsun işbu nizamnamenin ahkâmına mu
gayir harekette bulunacak olurlar ise o misillû harekâtın fasıl ve hasmı 
mehakimi cezaiyeye ait olacak ve memurini askeriyenin işbu nizamna
meye mugayir harekette bulundukları halde ait olduğu mahkemelerde 
muhakemeleri icra olunacaktır. İşbu nizamnameye mugayir olarak vu
ku bulacak harekât mütecasirlerinin icrayı mücazatı efrat tarafından 
verilecek istidaname ile dahi talep olunabilecektir. 

Madde 28 — İşbu nizamnameye tevfikan hnistiyanlardan tahsil 
olunacak cezayi nakdî hasılatı hiristiyan mekteblerine ve islamlardan 
tahsil olunacak cezayı nakdî hasılatı dahi islâm mekteblerine verile
cektir. 

FASLI AŞER 

Mevaddı umumiye 

Madde 29 — Meclisi umumî azalarından birisi vefat eder veya 
istifa eyler veyahut azalık sıfatından sakıt olur ise yerine diğerinin 
intihabı emir olunacaktır. 

Madde 30 — Meclisi umumî azasından hiç birisi müddeti memu
riyeti esnasında ve şu müddetin hitamından sonra bir sene müddet kadar 
velev istifa etmiş olsa bile muvazzaf memuriyete tarafı hükümetten tayin 
olunamıyacağı gibi ahalice dahi intihab olunamıyacaktır. 

FASLI HADİ AŞER 

Mevaddı mahsusa 

Madde 31 — Meclisi umumii vilâyetin on dokuzuncu sene içtimai 
azasından nizamı sabık mucibince daha bir sene müddetleri kalmış olan
lar işbu nizamnameye tevfikan icra olunacak intihabatta dahil olmazlar 
veyahut dahil olupta yeniden intihab edilmezler ise zikrolunan bir 
sene müddet için dahi aza olmaları hakkından sakıt olmayacaklardır. 
Balâda beyan olunan ahvalin ikisinde her kaza azasının adedi nizami
sine halel gelmemek üzere yeniden intihab olunanlardan son olmak 
üzere ziyade rey kazanan ve yahut kazananlar meclisi umuminin yir
minci sene içtimaında aza olamıyacaklardır. Tesavii âra vukuunda su
reti müteaaviyede rey kazananlardan hangisi veya hangileri meclisi umu
minin yirminci senei içtimaine dahil olmayacak ise kura suretile tayin 
olunacakbr. Kura muamelâtı menfaati olanlar hazır olduklan halde icah 
eden meclisi idarei liva muvacehesinde icra olunacaktır. 
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N o : 1 6 — tzmire civar bulunan Kokluca Bağlarında 
zuhur eden Filokseradan dolayı bağ ashabının 

iaşeleri için üzümün beher kantarmdan 
muvakkaten kırk para resim ahzına 

dair mazbata 

17 şevval 1305, 15 haziran 1304 

İzmir şehrine civar olan Kokluca* bağlarında Filoksera ' zuhuruna 
melun fennen tahribi iktiza eden bağlar için itası icab eyleyen tazminata 
mahallî belediye ve menafi sandıklan varidatının ademi kifayetine ve 
ashabının dahi başka sanatları olmadığına mebni masarifat ve tazmi
natı lâzıme ile beraber başka maişetleri olmıyan bağ ashabının yeni bağ 
yetiştirinceye değin ailelerile beraber iaşelerine sarfolunmak üzere şim
dilik yalnız İzmir kasası kuru üzüm mahsulünün beher kantarından üç 
seneye mahsusan senevî birer kuruş alınması Aydın Vilâyetinden iş'ar 
olunduğu beyanile icrayı icabı hakkında Dahiliye ve Ticaret ve Nafıa 
Nezaretlerinden varid olan iki kıta tezkere melfuflarile beraber meyane! 
bendegânemizde mütalea olundu. Meallerinden müsteban olduğu veçhile 
illeti mezkûrenin bir an evvel defi ve illetten salim bağların dahi sira
yet tehlikesinden muhafazası zımnında tedabiri muktaziyenin bilâ tehir 

icrası lâzımeden olmasile mahallince ifayı muktezasına teşebbüs edilmiş 
olduğu gibi gerçi Filoksera nizamnamesinin dördüncü ve beşinci madde
lerinde ittihaz olunacak tedabir için vuku bulacak masrafın mahallî be
ledî varidatından tesviye olunacağı ve tedabiri ihtiyatiye ittihazile tah-
rib ve imha olunacak mahsulât için mahallî dairei belediyesi ile menafi 
sandıklan tarafından münasefeten tazminat ita kılınacağı ve şu kadar 

ki Filokseranın zuhur ettiği tahakkuk eden mahsulâtın tahribinden dola
yı tazminat itası lâzım gelmeyeceği muharrer ise de sureti iş'an mahal
liye göre hu bağlar ashabından ekserinin başka medan maişetleri olma
mak cihetile yeniden bağ yetiştirinceye değin temini iaşeleri lâzımeden 
bulunduğundan ve devairi belediye ile menafi sandıklan varidatının 
buna kâfi olmayıp bu ianeden senevî tahminen dört yüz elli bin kuruş 
hasıl olacağından masarifat ve tazminatı mezkûre ile tahrip olunacak 
bağ ashabına olsuretle muavenet edilmek üzere şimdilik yalnız İzmir ka
zasının kuru üzüm mahsulünden üç sene için kantar başına birer kuruş 
istifası ve berveçhi maruz ameliyatı fenniyeye aid masarif vukuuna ve 
tahrib olunacak bağ ashabına verilecek tazminat dahi erbabı vukufun 
takdirine tâbi olacağı gibi tahrib olunacak bağ ashabının ailelerile iaşe-
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leri için verilecek ianatın sureti tevsi ve tesviyesinin mahallince bir ka
rara rabtı dermeyan olunmuş ve sureti muharrere meyanei âcizanemizde 
dahi muvafıkı hal ve maslahat göründüğü gibi sureti tevziatın bir kara
ra rabtı hususunun mahalline havalesi münasib görünmüş ve salifülbeyan 
iki kıt'a tezkere melfuflarile arz ve takdim kılınmış olmakla rehini tas
vibi âli olduğu halde ifayı mukteziyatının nezareti müşarileyhaya havale 
olunacağı muhatı ilmü alem şümul cenabı mülkdarî buyruldukta olbab-
da ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliülemir efendinıizindir. 

Arz tezkeresi 

İzmir şehrine civar olan Kokluca bağlarında zuhur eden Filoksera 
illetinin defi zımnında tahrip ve imha olunacak bağ ashabının yeniden 
bağ yetiştirinciye kadar iaşelerine karşılık olmak üzere İzmir kazasın-
daki bağlarda hasıl olacak üzümün beher kantarından muvakkaten birer 
kuruş ahzedilmesi hakkında Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan 
mazbata melfufatile arz ve takdim kılınmakla münderecatı hakkında her 
ne veçhile emrü fermanı hümayunu cenabı padişah! şerefmüteallik buy-
rulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri ter
kim olundu. 

17 şevval 1305, 15 haziran 1304 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufatile manzum âli buyrulan işbu 
tezkerei saniyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şeref müteallik buyrulmuş olmakla olbabda -emrü 
ferman hazreti menlehülemrindir. 

18 şevval 1305, 16 haziran 1304 
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No i 17 — Havran Sancağından Şama ve Şamdan Havrana 
her nevi eşya ve zehair nakledecek deve esp ve ester 

ve merkepten alınacak resmi müruriyenin sureti 
istifası hakkında kararname 

17 şevval 1305, 15 haziran 1304 

Madde 1 — Havrandan Şama ve Şamdan Havrana gelip ve gidecek 
yüklü hayvanattan deve başına kırkar ve esp başına yirmişer ve mer
kepten onar para resmi müruriye istifa olunacak ve bundan ziyade 
hiç bir nam ile bir şey alınmıyaca'k ve yolun ikmali inşasından sonra 
salifüzzikir müruriye resminin tadili Babıâliden istizan olunmak üzere 
Nafıa Nezareti celilesine iş'ar olunacaktır. 

Madde 2 — Bu resim sağ akçe olarak yani hazine fiatile ahzolu-
nacağı gibi mahalli istifası da Havran tariki üzerinde vaki Nusaybe ve 
gûhu bahri mahreçle nam köprüler olacak ve bu köprüler üzerinde bu
lundurulacak memur veyahut mültezimlerin adamları tarafından ahz 
ve istifa kılınacaktır. 

Madde 3 — Resmi mezkûr alelıtlak yüklü hayvanata münhasır 
olduğu cihetle gerek kafile ile ve gerek münferiden boş geçen hayva
nattan bir şey mutalebeye hak ve salâhiyet olmıyacaktır. 

Madde 4 — Mühimmatı askeriye vesair miriye aid eşyayı hamilen 
mürur edecek hayvanatın ve alelûmum hayvanatı merkûbenin bu resim
den müstesna olduğu gibi bilcümle memurini askeriye ve mülkiye ve 
umumen asker ve zabtiye ve ahali ve aşairin eşyayi beytiyelerini hamil 
olan hayvanattan dahi resim namile bir şey alınmıyacaktır. Fakat aşar 
ile islâm bedelâtı askeriyesine mukabil Havran ahalisinin beher »ene 
maktuan verdikleri hin tanın Şam ambarına nakli mukarrer ve mer'i 
obuasına binaen bunun mürur resminden istisnasına mahal olmayıp 
tesviyesine nâkilleri mecbur tutulacaktır. 

Madde 5 — İşbu resmin itasına eşyayı hamil olan hayvanat sa
hipleri mükellef olup eşya sahipleri tanılmıyacaktır. 

Madde 6 — îşbu resmi müruriye mültezim uhdesine ihale olun
duğu halde müddeti iltizam içinde araba ile eşya nakledilecek olursa 
bu eşyanın resmi müruru mültezime aid olmayıp sureti istifası hakkın
da başkaca verilecek karar üzerine komisyonca istifa edilecek ve ko
misyona aid olacaktır. 

Madde 7 — Bu resmi tahsil ve istifaya memur olanların ikinci 
maddede zikrolunan köprülerin gayri yerlerde resim mutalebesine hak 
ve salâhiyetleri olmayıp münhasıran Havran tarikinin memem olan 
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işbu köprülerden hini mürurda mutalebe olunacağı gibi resmi mezkûr 
alelıtlak mezkûr köprülerden mürur edecek yüklü hayvanata mahsus 
olduğu cihetle oralardan geçecek yüklü hayvanat ashabının kâffesi dahi 
bu resmi itaya mecbur tutulacaktır. 

• 

No: 18 — Gaz ve ispirto ambarlarına dair talimat 

22 şevval 1305, 20 haziran 1304 

Madde 1 — Her şehir ve kasabada gaz ve ispirto vazına mahsus 
birer anbar bulunacak ve işbu ambarlar memleketin harik mahzurundan 
salim olan canibinde devairi belediye tarafından inşa olunacaktır. 

Madde 2 — Anbar bulunan mahallere vurut edecek gaz ve ispir
tolar gerek orada sarf edilmek üzere olsun ve gerek diğer mahalle imrar 
olunmak için gönderilmiş bulunsun her halde «nbara vaz olunacak ve 
dükkânlarda nihayet altı sandıktan ziyade gaz ve üç kantardan ziyade 
ispirto bulunmıyacakür. 

Madde 3 — tşbu ambarlara vaz olunan gaz ve ispirtolardan alına
cak ücretin miktarı anbar masarifi ve memur maaşı ve sigorta bedeli 
gibi masarifi zaruriyeye nazaran her mahallin ihtiyacına göre bir gün
den bir aya kadar bir sandık gaz için nihayet kırk parayı ve atik bir 
kantar ispirto için iki kurusu tecavüz etmemek üzere mahallî belediye 
meclislerinden tayin ve mecalisi idare tarafından tasdik olunarak ahzolu-
nacak ve bir aydan ziyade anbarlarda kalan gaz ve ispirtolardan dahi 
beher ay için yine ol miktar resim istifa edilecektir. 

Madde 4 — Anbarlara vazolunacak gaz ve ispirtolar memuru tara
fından derhal deftere kayıt olunarak ashabına memhur bir sergi verile
cek ve.müteferrikan çıkarılan gaz ve ispirtolar için dahi mezkûr deftere 
ve sergiye muamele yürütülecektir. 

Madde S — Dükkânlarda altı sandıktan ziyade gaz ve üç kantarı 
mütecaviz ispirto görüldüğü halde fazlası ahz ve furuht olunarak esmanı 
devairi belediyeye irat kayıt olunacaktır. 

Madde 6 — Dahiliye Nezareti işbu talimatın icrasına memurdur. 
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Not 19 — Maliye hazinei celilesine üç yüz bir ve iki 
senelerinde tekaüd sandığından edilen istikraz 

hakkında mukavalename 

2 zilkade 1305, 29 haziran 1304 
Bir taraftan şerefvarid olan iradei seniye mucibince Hazinei Ce-

lilei Maliye hesabına hareket eden umuru Maliye Nazırı Devletlû Mah-
mud Celâlettin Paşa Hazretleri ve diğer taraftan Tekaüd Sandığı na
mına hareket eden Devletlû Tevfik Paşa Hazretleri beyninde mevaddı 
âti bilmukavele karargir olmuştur. 

Madde 1 — Tekaüd Sandığı Nezareti Bankı Osmanide müddehar 
sermayesinden 29 eylül 1301 ve 14 kânunuevvel 1301 ve 27 şubat 1301 
ve 8 mart 1302 ve 28 temmuz 302 tarihlerile tanzim olunan mukavele
name ve tezkereler mucibince Hazinei Celileye ikraz olunan dört yüz 
bin liradan dolayı merbut bir numaralı hülâsai hesabiyede gösterildiği 
veçhile üç yüz iki senesi şubatı gayesinde maa faiz bakiyei düyun ola
rak tebeyyün eden üç yüz doksan yedi bin dört yüz yetmiş sekiz lira 
küsur yetmiş dört kuruş üzerine mütekaidini kadime tahsisatından do
layı on iki kıta suret mucibince üç yüz iki senesinden sandığın hazinei 
celilede matlubu olan üç yüz üç bin dört yüz üç kuruş yirmi para me
cidiyenin hasılı bulunan iki bin dokuz yüz altmış dört lirai osmanî kü
sur altmış dokuz kuruş mezkûr üç yüz iki senesi gayei şubat itibarile 
ilâve olunduktan sonra üç yüz üç senesi faizi zammolunarak yekûnu 
bulunan dört yüz yirmi bin dört yüz altmış beş lira küsur altmış bir 
kuruş üzerine 2 haziran 1303 ve 11 ağustos 1303 tarihli tezakir muci
bince nezareti müşarünileyhadan başka istikraz olunan otuz yedi bin iki 
yüz yetmiş iki lira küsur yetmiş kuruş ile üç yüz bin kuruş mecidinin 
yekûnu bulunan dört milyon yirmi yedi bin iki yüz yetmiş kuruştan 
dolayı merbut iki numaralı hülâsai hesabiyede muharrer olduğu veç
hile üç yüz üç senesi şubat gayesinde maa faiz bakiye olarak tebeyyün 
eden üç milyon altı yüz on iki bin iki yüz seksen dokuz kuruşun ilâve-
aile resülmali cedid addolunacaktır. 

Madde 2 — İşbu istikrazın senevi yüzde besten faiz hesabı karşı
lıklı yürütülecek ve her senei runriyesi nihayetinde hesabı kat' oluna
rak faizden hazinenin bakiyei deyni kalır ise resulmale ifrağ oluna
caktır. 

Madde 3 — Mebaliği müstakrazai mezkûre ile ilâve olunan mü-
rakkamülmiktar mebaligin üç yüz üç senesi şubatı gayesi itibarile ve 
mezkûr mukavelenameler mucibince muhasebatı kat olunarak maa faiz 
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tebeyyün eden düyunun on beş sene içinde maa faiz ikmali tesvivesi 
zımnında bin üç yüz dört senesinden bin üç yüz on sekiz senesi nihayetine 
değin on beş sene zarfında temamen tediye olunmak üzere faiz ve resül-
mali için âşâr varidatından berveçhi zir senevi kırk dört bin elli dört lira 
tahsis edilmiştir. 

M * h U M H I 
Altın 

Yüzde b«tt«n 
fatıl 

Altın 

Reaülmal 

Altın 

Bakiye 
mattubat 

Altın Senesi 

4405400 2282 942 2122458 45658850 1304 

4405400 2176819 2228581 43536 392 1305 
4405400 2065390 23400J0 41307811 1306 
4405400 1948 390 2 457010 38 967801 1307 
4405400 1825539 2579 861 36510 791 1308 
4405400 1696546 2708854 33930930 1309 
4405400 1561103 2844 297 31222076 1310 
4405 400 1418888 2986512 28377779 1311 
4405400 1269563 3135837 25391267 1312 
4405400 1112 771 3292629 22255430 1313 
4405400 948140 3457260 18962801 1314 
4405400 775277 3630 123 15-505541 1315 
4405400 593 770 3811630 11875418 1316 
4405400 403189 4002211 8063 788 1317 
4264655 203078 4061577 4061577 1318 

f42046S61 (1) n u m a r « J ı b « -
» a p l a rrmhırTtr 
b*kiye 

3 612 289 (2) 

45658850 

65940255 20281405 45658850 

İşbu istikraza mukabil evrak ve tahvilât itası caiz olmayıp se
nevi verilecek mezkûr kırk dört bin elli dört lira için Maliye ve Tekaüd 
Nezaretleri beyninde bilmüzakere kararlaştırılacağı veçhile vilâyatı 
münasibe aşar bedelinin birinci ve ikinci ve üçüncü taksitleri "üzerine 
kambiyalleri tanzim olunacak ve aid olduğu vilâyet defterdarları cani
binden kabul ve tasdik olunduktan sonra teminat makamında olarak ne
zareti müşarünileyha sandığında hıfzedilecek üçer taksit ile evvel beevvel 
vuku bulacak tahsilattan doğrudan doğruya Tekaüd Sandığı Nezaretine 
irsal olunacak ve bu kambiyallerin bedelâtı tesviye ve ikmal olunmadıkça 
havalâtı saire için aşar varidatından bir şey verilmesi caiz ol-
mıyacak ve şayet kambiyaller bedelâtı duhul vadelerinde tama
men tesviye edilmemiş bulunur ise bakiyesi için vilâyatı saireye havale 
verilmeyüp evvel beevvel vuku bulacak tahsilattan tesviye olunmak üzere 
rüsumat hasılatı üzerine kambiyal verilecektir. 
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Madde 4 — Zikrolunan kambiyaller bedelâtı nakden ve aynen du
hulü vadelerinde osmanh lirası olarak Tekaüd Sandığı Nezaretine te
diye ve teslim kılınacağı misillû Bankın şubesi bulunan mahallerde 
dahi şubeye teslimile alınacak poliçesinin nezareti müşarünileyhaya ir

sal olunacağı mukarrer bulunduğu cihetle şayet osmanh lirası gönderil-
meyipte meskukâtı saire teslim ve irsal edilecek olur ise irsalâtı vakı
adan nakden ve poliçeten gelecek mebaliğin Dersaadette sandığa tesli
minin ertesi günü Bankı Osmanî mariferile lirayı osmaniye tahvilin
de ve altın olarak gönderilecek mebaliğin dahi sandığa hini teslimle
rinde alınacak senedatı üzerine istikrazı mezbure irad kaydedilecektir 
ve işbu kambiyaller bedelâtına vilâyatı mezkûreden berveçhi meşruh 
gönderilecek lira ile meskukâtı sairenin Dersaadette nezareti müşarüni
leyhaya teslimine değin vukubulacak bendiye ve nakliye vesair kâffei 
masarifatı hazinei Celileye aid olacağı gibi meskukâtı saireden hasıl 
olacak akçe farkı dahi Hazineye raci olacaktır. 

Madde 5 — Her senenin hesabı rüyet ve ikmal olundukta o se
neye aid olan kambiyallerin kurtarılacağı gibi işbu mukavelenamenin 
hini teatisinde mezkûr on iki kıt'a suret dahi istirdad edilecektir. 

Hatime 
İşbu mukavelename mündericatı iradei seniyei hazreti padişah! 

ile tasdik buyrulmuş olduğu cihetle hiç bir sebeb ve suretle tağyir ve 
tebdili kabil olmamak ve hilafı harekete bir tarafın salâhiyeti bulun
mamak şartile tanzim ve teati olunmuştur. 

İşbu mukavelename nüshateyn olarak tarihinde Dersaa
dette tanzim ve teati edilmiştir. 

No J 20 — Memurini Mülkiye Tekaüd Kararnamesinin 37 nei 
maddesinin 25 zilkade 1301 tarihli zeyli makamına 

kaim ftkrai nizamiye 

3 zilkade 1305, 30 haziran 130i 

Tahsisatı mülkiye ile ilmiye veya askeriyeden başka başka maaşı olup da 
bet iki taraf tekaüd sandıklarınca maaşından tevkifat icra olunanların 



hini tekaüdlerinde kendileri ve badelvefat aileleri terkolunan aidat mik 
tarına ve müddeti hizmetlerine göre iki taraftan dahi naili maaş olurlar 
ve bir hatunun zevci ile bir veya müteaddid oğlu olup da bunlardan biri 
silki askeride ve diğeri hizmeti mülkiyede müstahdem bulunduğu 
halde ikisinin de vefat etmelerinden dolayı o hatuna hem askerî 
hem de mülkiye tekaüd nizamnameleri mucibince iki cihetten dahi müs
tahak olduğu maaş tahsis olunur. 

[Memurini mülkiye terakki ve tekaüd kararnamesi 1 inci tp.rdb 
zeyl düsturun 8 inci sahifesindedir. 

41 inci maddesini tadil eden fıkrai nizamiye l inci tertib S inci 
cildin 546 ncı sahifesindedir.] 

0 

N o ; 21 — Girid Vilâyeti Asakiri Zabtiyesi Nizamnamesi 
17 zilkade 1305 , 14 temmuz 1 3 0 4 

FASLI EVVEL 

Alelûmum asakiri zabtiye beyanındadır 

Madde l —- Girid asakiri zabtiyesi Cezirede asayiş ve emniyeti 
umumiyeyi muhafazaya ve ceraim ve cinayatın men ve vukuuna ve as
habı cürüm ve cinayeti takib ve taharri ve ahzü giriftle icab eden de
vairi hükümete teslime ve cezirenin her tarafında nizamat ahkâmının 
icra ve infazına memurdur. 

Madde 2 — Girid asakiri zabtiyesi heyeti yirmi bir bölükten ibaret 
olacak ve her bölüğün mevcudu altmış kişiden yani bir bölük ağasile 
bir mülâzımı evvelden ve bir mülâzımı sani ile bir serçavuştan ve beş 
nefer sıra çavuşile dokuz nefer onbaşıdan ve kırk iki nefer zabtiyeden 
mürekkeb olacak ve bununla beraber beş nefer sıra çavuşundan ve on 
nefer onbaşı ile doksan nefer! zabtiyeden mürekkeb olmak üzere bir 
de zabtiye süvari bölüğü bulunacaktır. 

Madde 3 — Girid asakiri zabtiyesi heyeti bir alay beyinin kuman
dası tahtında bulunacak ve miri mumaileyh merkezi vilâyette ikamet 
ederek maiyetinde biri islâm ve diğeri hiristiyan olmak üzere bir rüt-
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bede iki idare emini ve bir de tabur ağası rütbesinde bir müfettiş bulu
nacaktır. 

Madde 4 — Hanya ve Isfakya ve Resmo ve Kandiye ve Lâşid San
caklarında müstahdem zabtiye taburlarından beherinin kumandası bi
rer tabur ağasına muhavvel olacak ve her bir tabur ağası maiyetinde 
birer nefer tabur kâtibi bulunmak üzere merkezi livada ikamet eyliye
cektir. 

Madde 5 — Piyade ve süvari asakiri zabitiyenin sancak ve kaza 
ve şehirlere emrü taksimi ihtiyacat nisbetinde olmak üzere alay bey.' 
ile mahallî mutasarrıflarının reyleri sual olunarak valii vilâvet mm-
binden icra kılınacaktır. 

FASLI SANI 

Silki zabtiyede istihdam olunacakların evsafı beyanındadır 

Madde 6 — Evvelâ okuyup yazması olmıyanlar, saniyen yirmi beş 
yaşından aşağı ve elli yaşından yukarı olanlar, salisen sıhhati bedeni-
yeye malik olmıyanlar ile tammülakıl bulunmıyanlar, rabian bin sekiz 
yüz yetmiş sekiz tarihinden sonra bir cinayetten dolayı mahkûm olmuş ve-
yahud sirkat veya cünhadan dolayı bir seneden ziyade hapis ve tevkif ce
zasına mahkûm olmuş ve bir de senei merkumeden evvel böyle bir 
mahkûmiyete duçar olup da senei merkume hitamına değin müddeti 

mahkûmiyetini ikmal etmemiş olanlar silki zabtiyede zabit olamıyacak-
lardır. 

Madde 7 — Evvelâ maddei anifenin ikinci ve üçüncü ve dördün
cü fıkralarında muharrer olan ahvali istisnaiyeden birisine tâbi olan
lar, saniyen etvarı memduhalarile sıdk ve istikametleri işbu nizamna
menin on ikinci maddesinde muharrer olan surete tevfikan musaddak 

olmıyanlar asakiri zabtiye piyade ve süvari küçük zabitliğinde ve nefer-
iiğinde istihdam olunamıyacaklardır. 

Madde 8 — Neferlik ile küçük zabit memuriyetlerine müteehhil 
olmıyanlar ile okur yazarlığı bulunanlar tercih olunacaklardır. 

FASLI SALlS 

Büyük ve küçük zabıtanın sureti nasıb ve tayinleri ile efradı 
zabtiyenin silki zabtiyeye sureti kayd 

ve idhallerine dairdir 

Madde 9 — Valii vilâyetin arz ve inhası üzerine canibi babı/ili-
den azil ve nasbolunacak alay beyinden maada zabitanı zabtiyenin nasb 

T. 1 C. 6 K. 7 
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ve azillerile terfii rütbeleri valii vilâyet canibinden icra olunacaktır. 

Madde 10 — Asakiri zabtiyenin küçük zabıtanı olbabda mahallî 
mutasarrıfı ile tabur ağasının müttefikan vuku bulacak teklifi ve alay 
meclisinin tensibi ile valii vilâyet canibinden nasb ve tayin olunacak ise 
de işbu nizamnamenin on ikinci maddesi ahkâmınca lâzım gelen şehadet-
nameler mevcud olmaksızın küçük zabitanın nasbi hakkında vukubu-
lacak her bir teklif valii vilâyet canibinden pişi nazarı dikkate alınmı-
yacaktır. 

Madde 11 — Mutasarrıflar ile tabur ağaları ve alay meclisi kü
çük zabit tayin olunmak üzere evsafı saireden maada müteehhil olma
makla beraber okur yazarlığı dahi bulunanları tercihan teklif etmeğe 
mecbur olacaklar ve evsafı mezkûrenin kâffesini haiz olduğu takdirde 
icabı vecih üzerine tebeyyün eden kimse bulunup da tercih kaidesine ria
yet edilmiyecek olduğu halde valii vilâyet teklif olunan şahsı nasb ve 
tayine mecbur olmıyacaktır. 

Madde 12 — Silki zabtiyede istihdamını istida eden veyahud is
tihdam olunmak üzere davet olunanlar evvelâ altıncı maddenin ikinci 
fıkrası ahkâmınca lâzım gelen esnanda bulunduğuna dair mahallî nahi
ye müdürü taraf nidan verilmiş bir kıt'a şehadetname, saniyen meşyü ha
reketçe ve ifayı umuru memurece bir gûna mâni olacak her tüllü ne-
kayisi bedeniyeden vareste olduğuna ve akıl ve şuuru yerinde bulundu
ğuna dair mahallî nahiye veya kaza tabibi tarafından muta bir kıt'a 
rapor, salisen altıncı maddenin dördüncü) fıkrasındaki ahvali istisna-
iyeye tâbi olmadığına dair icab eden müddeiumumi tarafından ita olun
muş bir kıt'a şehadetname mahallî tabur ağasına ibraz etmeğe mecbur 
olacaklardır. 

Madde 13 — Marüzzikir evrakın ibrazından sonra silki zabtiyede 

istihdamını istida eden veya istihdam olunmak üzere davet olunan şahsın 

firarda bulunan mücrimin ile münasebet ve alâkası bulunabileceği hak

kında şüpheyi dai takımdan olup olmadığı ve bir cürümden dolayı tahtı 

muhakemede bulunup bulunmadığını tabur ağası mahallî mutasarrıfile 

beraber tedkik ve tahkik edecektir. Tedkikat ve tahkikatı lâzimenin icra 

ve ikmalinden sonra mutasarrıf ile tabur ağası tarafından tanzim ve 

imza olunacak takrir maddei sabıkada beyan olunan şehadetnameler ile 

beraber alay beyine tisyar olunacak ve alay beyi dahi alay meclisile be

raber evrakı mezkûreyi bittetkik tayini teklif olunan şahsın evsafı mat-

lubeyi haiz bulunduğu tebeyyün eyledikte miri mumaileyhin valii vilâ-



99 

yete takdim edeceği inha üzerine şahsı merkumun zabtiye neferliğine 
bittayin emri verilecektir. 

Madde 14 — Mutasarrıflar ile tabur ağaları ve alay beyi ile alay 
meclisi zabtiye neferliğine salifüzzikir evsaftan maada sekizinci maddede 
muharrer olan evsafı dahi haiz bulunanları tercihan teklife mecbur ola
caklardır. Evsafı mezkûrenin kâffesini haiz olduğu icabi vech üzere te-
beyyün eden bir kimse bulunup da tercih kaidesine riayet edilmiyecek 
olduğu halde valii vilâyet teklif olunan şahsı ıiasıb ve tayine mecbur 
olmıyacaktır. 

FASLI RABÎ 

Efradı zaptiyenin kefaleti beyanındadır 

Madde 15 — Tayin olunan zaptiye neferi ifayı vazifeye mübaşeret 
etmezden evvel mensub olduğu tabur ağası huzurunda on aded osmanlı 
altını mikdannda kefalete rabtedilecektir. Olbabda tabur ağası huzurun
da tanzim olunacak kefaletnameye kırk paralık pul yapıştırılacak ve 
mezkûr kefaletname de neferi merkum şayet on sekisinzi maddede mu
ayyen olan müddeti memuriyetini kablelikmal silki zaptiyeden hotbehod 
çekilecek veya istifa edecek olur ise kefili tarafından zaptiye tekaüd san
dığına aid olmak üzere derhal mezkûr on aded osmanlı altını tediye 
olunacağı gösterilecektir. 

Madde 16 — Silki zaptiyeye idhal olunan neferin maddei sabıka 
ahkâmınca kefalete rebtedildiğini mü hey y in olarak tabur ağası tarafın
dan tanzim olunacak bir kıt'a şahadetname muhasebe kalemine ibraz olun
madıkça neferi merkumun ismi defteri mahsusuna kayıd ve terkim edile-
miyecektir. 

Madde 17 — Tayinnamesi tarihinden itibaren nihayet on beş gün 
zarfında on besinci maddede muharrer olan kefaleti irae etmiyen zaptiye 

neferi bittabi mazul addile silki zaptiyeden ihraç edilecektir. 

FASLI HAMİŞ 

Efradı zaptiyenin müddeti memuriyetlerile müddeti 
mezburenin ikmalinden evvel azil ve 

infisallerine badi olacak 
ahval beyanındadır 

Madde 18 — Efradı zaptiyenin müddeti memuriyetleri mecburî 
olarak iki seneden ibaret olacaktır. 
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Madde 19 — İki sene müddet kablel ikmal hiç bir zaptiye neferi 
esbabı atiyeden birisi vaki olmadıkça silki zaptiyeden tard olunamıya-
caktır. 

Esbabı meşruha evvelâ efradı merkumenin sarhoşluk veya kumar
cılığı itiyad etmiş olması, 

Saniyen, ahlâkı seyyie ashabından bulunması, 
Salisen, bir cürüm ve cinayet ika etmiş olanların ve alelhusus hay

van sariklerile emlâk ve akara zarar ve ziyan ika edenlerin ahzü gi 
riftlerince takayyüd ve ihtimam etmedikleri veyahut bu gibi eşhas der-
des edilmiş iken ifayi vazifece gösterilen rehavetten dolayı eşhası mer
kumenin firarlarına meydan bırakıldığı tahakkuk etmiş olması, 

Rabîan, vazifei memuriyetine aid olarak âmirlerinden aldıkları eva-
mirin infazü icrasından imtina edilmesi, 

Hamisen, giyaben mahkûm olup firarda bulunan mücrimin ve firar
da bulunan ashabı ceraim ve haklarında ahzü girift müzekkeresi ita 
olunmuş bulunan eşhas ile münasebet ve alâkası bulunduğu görülmesi, 

Sadisen, lâakal üç defa intibah cezasına mahkûm olmuş olması, 
Sabian, âdi bir cünha maddesinden dolayı hapis ve tevkif cezasına 

mahkûm edilmiş olması, 
Saminen, bir heyeti ittihamiye kararnamesi mucibince cinayet mah

kemesi huzurunda tahtı muhakemeye alınmış bulunması kaziyelerinden 
iberettir. Esbabı mezkûrenin üçüncüsünde efradı zaptiyenin ceza kanun-
namesince bilmuvahaze duçarı mücazat edilmesi hakkı dahi muhafaza 
olunacaktır. 

Madde 20 — Bir zaptiye neferinin esbabı mezkûrenin birisinden 
dolayı silki zaptiyeden emrü tardı merkumun cürmü vaki i için işbu 
nizamnamede muayyen olan mücazata duçar edildikten sonra icra oluna
caktır. 

Madde 21 — Bir cinayet veya cünha maddesinden dolayı icrayı 
istintakına bed ve mübaşeret olunan her zaptiye neferi muvakkaten 
memuriyetinden azil olunacak ve işbu muvakkat azli müddetince maa
şından mahrum olacak ise de tebriyei zimmet eylediği takdirde kemaf ıssa-
bık istihdam olunmakla beraber tevkif olunan miktarı maaşını dahi ahiz 
ve istifa edecek ve aksi takdirde silki zaptiyeden kaydı katiyen terkin 
edilerek muvakkaten azil olunduğu tarihten itibaren maaşından dahi 
mahrum kalacaktır. 

Madde 22 — Efradı zaptiyenin müddeti memuriyetleri olan iki 
sene mürurundan sonra silki zaptiyeye yine iki sene müchV-le ve bida-
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yeti duhullerinde cari olan şerait üzerine betekrar kayıd ve istihdamı 
caiz olacak ise de bu sırada müddeti sabıka zarfında ibrazı liyakat ve 
ehliyet etmiş olanlar tercih olunacaklardır. 

FASLI SADÎS 

Terfii rütbe beyanındadır 

Madde 23 — Münhal olan onbaşılık hizmetlerine lâakal bir sene 
müddetle neferlikte bilistihdam ibrazı liyakat ve ehliyet etmiş olanla» 
terfian tayin olunacaktır. 

Madde 24 — Münhal olan sıra çavuşluk hizmetleri lâakal bir bu
çuk sene müddetle on başılıkta bilistihdam ibrazı liyakat ve ehliyet et
miş olanlara verilecektir. 

Madde 25 — Münhal olan başçavuşluk hizmetlerine lâakal iki sene 
müddetle sıra çavuşluğunda bilistihdam ibrazı liyakat ve ehliyet etmiş 
olanlar terfian tayin olunacaktır. 

Madde 26 — Münhal olan mülâzımı sanilik memuriyetlerine baş
çavuş ve başçavuş bulunmadığı halde çavuş olmak üzere iki sene müd
detle istihdam olunup ibrazı ehliyet ve gayret etmiş olanlar tayin olu 
Kaçaktır. 

Madde 27 — Mülâzımı sanilikte lâakal iki sene müddetle bilistih
dam ibrazı liyakat ve ehliyet etmiyenlerin mülâzımı evvelliğe terfii rüt
beleri caiz olmıyacaktır. 

Madde 28 — Mevaddı anife ahkâmınca küçük zabitanın bir rüt
beden diğerine terfii hususunda okur yazar takımından olanlar daima 
tercih olunacaktır. 

Madde 29 — Münhal memuriyet olmadıkça tertibinden hariç rütbe 
itası caiz değildir. 

Madde 30 — Asakiri zaptiyenin ilk teşkilâtı cedidesinde mevaddı 
anifede tahdid olunan müddetçe istihdam olunmuş küçük zabıtan bulun
madığı halde işbu nizamnamede muharrer evsafı haiz eşhas küçük 
zabitlik hizmetlerine hariçten dahi tayin olunabilecektir. 

FASLI SADİ 

Zaptiye süvarileri beyanındadır 

Madde 31 — Asakiri zaptiye süvariliğine tayin olunan şahıs masa
rifi kendisine aid olmak üzere memuriyetine elverişli bir re's beygir ala
cak ve işbu beygirin bahasile olveçhile elverişli olup olmadığına olbabda 
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tabur ağasile ehli hibreden bir zattan mürekkeb olmak üzere teşekkül 
edecek bir komisyon hükmedecek ve mezkûr komisyonun bu babda ve
receği mazbata zaptiye alay beyliğine gönderilerek kuyudatta hıfzo 
lunacaktır. 

Madde 32 — Beygirsiz kalan süvari zabitanı ile efradına yol veri
leceği gibi beygirlerini ahadı nastan veyahud memurind n birisine kira 
ile veya meccanen vermeğe suvirileri icbar eden zabitanı zaptiye tekaüd 
sandığına aid olmak üzere elli kuruştan yüz kuruşa kadar cezayi nak
diye mahkûm edilecektir. 

Madde 33 — Zaptiye süvari zabitan ve nefaratı beygirlerile bunla
rın takımlarının mubayaası masarifatı taraflarından tesviye olunacağı 
gibi kazaen vuku bulacak her gûna zayiat dahi kendilerine aid olacktır. 

Madde 34 — İfayı memuriyet esnasında beygir telef olacak veya 
sakatlanacak olur ise bunun telef veya sakatlandığı zamanki kıymetinin 
takdiri zımnında süvari zabitleri canibinden intihap olunacak erbabı 
vukufun badettahlif bu babda verecekleri müzekkere tabur meclisinin 
başkaca bir mazbatasına raptile alay beyi marifetile makamı vilâyete 
takdim olunarak meclisi idarei vilâyetin reyi dahi istihsal olunduktan 
sonra beygirin takdir olunan bahası nısfının tesviyesi emir olunacaktır. 
Her halde tesviye olunacak mikdan mebaliğ beygirin otuz birinci mad
dede zikir ve beyan olunan mazbatada gösterilen mıkdarın nısfından 
ziyade olmıyacaktır. 

FASLI SAMIN 

AsakiH zaptiyenin elbise ve eslihası beyanındadır 

Madde 35 Asakiri zaptiyenin büyük ve küçük zabitanile neferatına 
ve zaptiye süvarilerine şekli vahid olarak verilecek elbise ve esi iha ma
kamı vilâyetten ba tahrirat tayin olunacaktır. 

Madde 36 — Muayyen olandan başka türlü elbise iktisa olunması 
veya esliha taşınması caiz olmıyacak ve hilâfında hareket edenlerden 
birinci defada bir aded sim mecidiye ve tekerrürü halinde iki misli 
miktarı cezayi nakdî ahiz ve istifa olunacak ise de mezunen gaybubet 
eden memurini zaptiye bu hükümden müstesnadır. 

Madde 37 — Her zaptiye neferi kendi elbise ve eslihasını temiz 
tutmağa mecburdur. Küçük zabitan her gün ve büyük zabitler dahi lâ
akal ayda bir defa icabeden yoklamayı icra etmeğe mecbur olacaklar 
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ve işbu yoklamanın icrasınca vuku bulacak her gûna tekâsülden dolayı 
mes'ul olacaklardır. 

Madde 38 — Silâhlarını temiz tutmıyanlar ve elbisesince alelûmum 
nezafetî gozetmiyenler mensub oldukları bölük efradı muvacehesinde 
zabitleri tarafından tevbih olunarak esliha ve elbiselerinin temizlenme
sine icbar edileceklerdir. Ve üçüncü defa vukubulacak böyle tevbihten 
sonra dahi esliha veya elbiseleri temiz tutulmaz ise bir günden üç güne 
kadar hapis ve tevkif cezasile mütecezza olacakları gibi bir haftalık 
maaşları dahi tevkif edilecektir. 

FASLI T ASİ 

Zaptiye alayının sureti idarei maliyesi beyanındadır 
evvelâ maaşat 

Madde 39 — Zabitan ile efradı zaptiyenin miktarı maaşatı ve asa-
kiri zaptiyenin bilcümle masarifatı sairesi cezire muvazene defterinde 
tahdid olunur. 

Madde 40 — Bilcümle asakiri zaptiye büyük ve küçük zabitanile 
neferatının maaşatı memurini saire maaşatının sureti tesviyesince cari 
olan kaide mucibince doğrudan doğruya mahallî malsandıklarından 
sarf ve ita olunacaktır. Ve mahallî muhasebe kalemlerince mamurin def
terlerinde muamelei kaydiyeleri icra olunmak üzere asakiri markumenin 
büyük ve küçük zabitainle efradının keyfiyeti tayinleri hükümeti ma
halliye canibinden muhasebe kalemine beyan ve tebliğ edilecektir. Küçük 
zabitler ile efradı zaptiyenin maaşat senedatında görülmüştür tabirile zi
linde mahallî bölük ağasının imzası mevcud olmadıkça havi oldukları 
miktarı maaşat sarf ve ita olunamıyacaktır. Maaş senedi veçhi meşruh 
üzere nefer veya küçük zabitin senette muharrer olan miktarı mebaliğe 
istihkakı bulunmadığı takdirde bundan dolayı bölük ağası mes'ul ola
cağı gibi sureti meşruhaya tevfikan tasdik olunmıyan bir maaş senedi
nin havi olduğu miktn mebaliğı sarf ve ita eden sandık emini dahi 
vuku bulacak bu misillû tediyattan dolayı mes'ul olacaktır. 

Saniyen masarifi müteferrika 

Madde 41 — Karakolhaneler ile ahırların bedeli icaratile tasdik 
olunmuş olan masarifi kırtasiye ve karakolhanelerin masarifatı tenvi-
riyesi vesaire mahallî idare meclislerinin tensibi üzerine usulü cariye 
mucibince tesviye olunacaktır. 
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FASLI AŞIR 

Asakiri zaptiyenin vazaifi beyanındadır 
Evvelâ alay beyin vazaifine dairdir 

Madde 42 — Alay beyi doğrudan doğruya valii vilâyetin emri tah
tında bulunarak valii vilâyet tarafından alacağı evamiri icra ve infaz 
edeceği gibi alayın bilcümle umuruna ve alelûmum işbu nizamname 
ahkâmının temamii icrasına ihalei nazarı dikkat ile beraber tabur ağa-
larile sair zabıtanın ziri idarelerinde bulunan müfrezeler umurunun 
tafsilâtını müfettiş marifetile tedkik edecek ve bir gûna tekâsül veya 
hilafı nizam hareket ve muamelenin veyahut sair bir uygunsuzluğun 
vukubulduğu kendisine haber verildiği veya bir gûna şikâyet arz ve be
yan olunduğu halde esbabı mucibesi hakkında icab eden tabur ağasından 
talebi izahat eyliyecek ve vuku bulan zühul ve hilafı nizam harekât ile 
uygunsuzlukları ve müstelzimi şikâyat olan sair yolsuzlukları tesviye 
ile beraber alay umurunun muntazam bir surette cereyanı zımnında eva
miri muktaziye ita eyliyecektir. 

Alay beyinin mazereti halinde merkezi vilâyette bulunan tabur ağa
sı vekâlet edecektir. 

Saniyen alay müfettişinin vazaifine dairdir 

Madde 43 — Alay müfettişi doğrudan doğruya valii vilâyetin eniri 
tahtında bulunarak net sene Cezirenin elviyei hamsesinden her birisiude 
ikişer ay devren keştü güzar ile her sancağın asakiri zabtiyesinin ah
valini teftiş eyledikten sonra iktiza eden lâyihayı valii vilâyete takdim 
edecektir. 

Madde 44 — Alay müfettişi devre çıktığında evvelâ asakiri zabtiye 
umurunun sureti muntazamada cereyan edip etmediğini ve büyük ve kü
çük zabitan ile efradı zabtiye lâyıkile haysiyetlerini gözeterekten ve 
devairi resmiye ile hüsnü imtizaç edip etmediklerini bittahkik bu babda 
devairi resmiyeden istihsali malûmat edecek, saniyen her zabitin tahtı 
kumandasında bulunan efradı zabtiyeden her birisinin liyakat ve eh
liyetine dair zabitten istihsali malûmat ile efradı zabtiyeden ifayi hüs
nü hizmet edenlerin isimlerini zabtedecektir. Salisen her bir zabtiyenin 
memuriyetine müteallik vezaifi bilip bilmediğini tahkik edecek, rabiarı 
zabıtanın tahtı kumandalarında bulunan efradı zabtiyeye vazifelerini ta
lim ve her defa aldıkları evamiri umumiyeyi ef radı zabtiyeye tebliğ ve tef
him edip etmediklerini ve alelûmum- umuru memurelerim sureti mnn-
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tasama ve matlûbede ifa edip etmediklerini tedkik ve teftiş eyliyecek, 
hamisen işbu nizamname ahkâmınca lâzım gelen yoklamaları zabitan ile 
karakol memurları tarafından muntazaman icra olunup olunmamakta 
okluğunu tedkik eyliyecek, sadisen, efradı zabtiyeden her birisinin ah
vali sıhhiyesini ve etvar ve ahlâkını bitteftiş ehliyetleri olmıyanlar ile 
memuriyete gayri muktedir olanların isimlerini zabtedecek sabian, efradı 
zabtiyenin eslihasile elbiselerini ve eşyalarile beygir takımlarını ve bey
girlerim bilmuayene müşahede edilecek nevakısı işaret edecek saminen, 
efradı zabtiye vezaifinin kendilerine talimi ve bir de efradı merkumenin 
mükellef oldukları itaat kaidesine riayet edilmesi hakkında talimatı 
muktaziye ita edecek tasian, şayed kendisine zabitan veya efradı zabtiye 
tarafından şifahen veya tahriren vuku bulacak şikâyatı kabul ve tahkik 
edecek aşiren, tabur ve bölük kalemlerini yoklıyarak defatiri lâzimenin 
sureti muntazamada tutulup tutulmadığını ve aklâmı mezkûre umuru 
mihveri lâyıkında cereyan edip etmediğini tahkik edecek ahadi aşer, ta
bur ve bölük sandıklarını teftiş ile işbu nizamname ahkâmınca zabıta 
marifetile tahsil olunan cezayi nakdilere müteallik muamelâtı surci 
idaresini tedkik eyliyecek isna aşer, işbu nizamnemenin gaybubeti me
zuniyetlerine dair olan ahkâmının tamanıile muhafaza olunup olunma
dığını tahkik edecek şalisi aşer, karakolhaneleri yoklıyarak bunların 
nezafetlerine itina olunup olunmadığını ve bunların raünr.sib mahaller
de ve efradı zabtiyenin sıhhatine muzur olmıyacak halde bulunup bulun
madıklarını teftiş edecek rabii aşer, efradı zabtiyenin alelûmum etvar 
ve karekâtale âmirlerine ve ahaliye karşı ne yolda muamele etmekte ol
duklarını tedkik ile zabtiyelere icabı vecih üzere nesayihi lâzıma icra 
ile beraber vazifelerinin tamamii ifasınca teşvikatı m v»k taziyede bulu
nacak hamisi aşer, tanzim ve ita oluna gelen ahzü girift müzekkere
leri icra olunup olunmadığı tetkik ve tahkik ile mevkii icraya vazınca 
müşahede edeceği tekâsül veya rehavetten makamı vilâyete sürati müm
küne ile itayı malûmat edecektir. 

Madde 45 — Alay müfettişi tabur ağalarından birisinin ifayı umu
ru vazifece bir gûna rehavet ve tekâsülünü müşahede edecek olursa ken
disine tahriren ihtaratı lâzimeyi bilifa derhal keyfiyeti alay beyine dahi 
arz ve inha edecektir. 

Madde 46 — Alay müfettişi vereceği emirleri asakiri zabtiye ta-
bur ağalan vesair zabitanı marifetile ita eyliyecek ve tabur ağasının 
madununda bulunan zabitan ile beyninde ihtilâf hasıl olduğu takdirde 
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emrini tabur ağası marifetile ita ve bununla dahi muhtelif efkârda bu
lunacak olursa alay beyine müracaat edecektir. 

Madde 47 — Alay müfettişi berayı muayene gideceği mahallin zab
tiye zabitinin tahtı idaresindeki efradı zabtiyeyi karakolhanelerde te
cemmu ettirmek üzere mahalli mezkûre gideceğini ol zabite evvelce ihbar 
edecek veyahut münasib gördüğü halde fevkalâde olarak bilâ ihbar dahi 
gidecek ise de muayene hasebile vaki olacak tatilden dolayı umuru zabıta 
sektedar olmamak üzere muayenenin serian bir yevmü muayyende ic
rasına dikkat ve itina edecektir. 

Madde 48 — Küçük zabitandan veya efradı zabtiyeden birisinin 
infisali icab eylediği takdirde alay müfettişi tarafından olbabda mahallî 
mutasarrıf veya kaymakam ile tabur veya bölük ağasının dahi imza
larını havi olarak makamı vilâyete takdim ve tisyar olunacak inhada 
infisali müstelzim esbab arz ve beyan olunacaktır. 

Madde 49 — Alay müfettişi icabı halinde kendisine havale oluna
cak bir memuriyetin ifası zımnında valii vilâyet canibinden her halde 
fevkalâde olarak her tarafa dahi sevk ve izam olunacaktır. 

Madde 50 — Müfettişin merkezi vilâyette bulunduğu halde umu
ru tahririyesi alay beyliği ile Hanya zabtiye taburu ketebesi devren 
elviye merkezlerinde veyahut kazalarda bulunduğu halde umuru tah
ririyesi elviye merkezlerinde tabur kâtibleri ve kazalarda dahi bölük 
ketebesi tarafından ifa olunacaktır. 

Madde 51 — Müfettişin memuriyetine aid umuru tahririyenin ifa-
sınca kendilerine ita edeceği evamiri alay eminleri ile tabur ve bölük 
ketebesi bilâ özür ve bahane icra ve infaza mecbur olduklanndan bu bab
da taraflarından vuku bulacak imtinadan dolayı işbu nizamnamenin ol-
babdaki ahkâmına tevfikan âmirleri tarafından intibah cezasına duçar 
edileceklerdir. 

Salisen tabur ağaları vazaifine dairdir 

Madde 52 — Her tabur ağası müstahdem bulunduğu liva mutasar
rıfının doğrudan doğruya emri tahtında bulunacak ve iktızayi halde 
zabitaya müteallik umur ve vazaifin ifası zımnında mutasarrıf tarafın
dan her hangi mahalle olursa olsun sevk ve izam olunacak ve her nerede 
bulunursa orada müstahdem olan neferat ile büyük ve küçük zaptiye za-
bitamnı tahtı idaresine alacaktır. 

Madde 53 — Tabur ağalan uhdelerine muhavvel olan umurun bitta-
mam ifa ve idaresine memur oldukları cihetle devairi hükümetle mu-
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haberatta bulunacakları gibi zabitan ile efradı zaptiyenin bulundukları 
karakolhanelerde edeb ve itaat kaidesine riayet edip etmediklerini ve 
haklarında şikâyat vaki olup olmadığını ve vazifei memuriyetleri hilâ
fında hal ve harekâtta bulunup bulunmadığını veya kuvvetini suiistimal 
edip etmediğini tetkik ve teftiş edecekler ve bir de zaptiye merkezlerin
deki müfrezeler ile seyyar kolları ihtiyacatı vakıaya tevfikan kendilerin
den talep olunan muaveneti ifa edip etmediklerini ve mezkûr müfreze kol
larım idare eden büyük ve küçük zabitanın nizamı hilâfında bir gûna 
hareket ve muamelede veyahut devairi hükümete karşı itirazatta bulu
nup bulunmadığını ve efradı zaptiyenin vazaifi haricinde bir işin ifa
sına memur edilip edilmediğini veyahut efradı merkume vazaifine müte
allik bir işin icrasından istinkâf adip etmediklerini tetkik ve tahkik ile 
olbabda lâzım gelen malûmatı istihsal eyliyeceklerdir. Tabur ağaları ah
vali meşruhadan dolayı tevellüd edecek şikâyatı müdekkikane bir suretle 
tahkik eyledikten sonra icrayi icabı zımnında keyfiyeti alay beyine iş'ar 
ve inha edeceklerdir. 

Madde 54 — Tabur ağaları dairei idarelerinde kâin mahallerde şa-
yed vuku bulacak ceraim maddelerini her gün tahrir ve hükümeti ma-
halliyeye arz ve beyan edecekleri gibi icabı takdirinde mücrimin bitta-
barri derdest edilmesi için cürmün vaki olduğu mahalle dahi bizzat gide
ceklerdir. 

Rabian bölük ağaları vazaifine dairdir 

Madde 55 — Bölük ağaları kaza kaymakamlarının doğrudan doğ
ruya emri tahtında bulunarak ziri idarelerindeki bölükler umurunun 
sureti muntazamada cereyanına ihalei nazarı dikkat ile beraber mensub 
oldukları tabur ağası ile muntazaman bilmuhabere umuru memureleri-
nin icrasınca arız olan her gûna mevanii ve dahili dairei idarelerinde zu
hur eden her bir vukuatı kendisine beyan edecekleri gibi bir lüzumu âcil 
üzerine evamiri ahirenin vuruduna değin iktiza eden tedabiri muvakka-
teyi bil ittihaz bundan dahi tabur ağasına malûmat verecekler ve dahili 
dairei idarelerinde bulunan zaptiye karakolhanelerini ikide birde bizzat 
gidip yoklıyarak bunlarda müstahdem olan zaptiyelerin vezaifi müret-
tebelerini tamamile ve takayyüdatı kâmile ile ifa edip etmediklerini ve 
bunların elbise ve eslihalarile eşyai saireleri hakkındaki ahkâmı nizami
yeye riayet olunup olunmadığını tahkik ve teftiş eyliyecekler ve bir de 
ahzü girift müzekkerelerinin icra olunup olunmadığını bittetkik şa
yet icra edilmemekte ise ilel ve esbabını tahkik ile derhal âmirlerine 
beyan ayliyeceklerdir. 
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Madde 56 — Bölük ağalan bölüğün umuru için kalemlerinde mer-
sulât ve mevrudat kayıd defteri tutacakları gibi taraflanndan yazılacak 
evamir ile muharreratın defteri mahsusuna kayıd olunacak müsvedda-
tını hıfzederek kendi yerlerine diğerleri nasıb ve tayin olunduğu takdirde 
icab eden devir ve teslim mazbatası tanzim olunduktan sonra evrakı mez
kûrenin kâffesini haleflerine devir ve teslim edeceklerdir. 

Madde 57 — Bölük ağalan tutacakları defteri mahsusta taraflarına 
isra olunan ahzü girift ve hapis ve tevkif müzekkerelerimn kâffesi ka
yıd olunacak ve işbu müzekkerelerden her birisinin tarihi icrası dahi 
işaret olunacaktır. Her sene hitamında bu babda bölük ağaları tarafın
dan mensub bulunduktan tabur ağasına gönderilecek müzekkereler 
üzerine tabur ağası tarafından alay beyine ve alay beyi tarafından dahi 
istinaf mahkemesi müddeiumumiliğine bir kıta cetveli umumî takdim 
ve tisyar olunacaktır. 

Hamisen asakiri zaptiyenin vezaifi mutadesinc dairdir 

Madde 58 — Asakiri zaptiyenin vezaifi mutadesi zirde beyan olunan 
hususattan ibarettir. 

1 — Beynel ahali münakaşat ve musadematın men'i vukuuna dik
kat edeceklerdir. 

2 — Ceraim maddelerinin men'i vukuuna takayyüdatı mütevaliye-
de bulunacaklardır. 

3 — Dahili dairei idarelerinde bulunan mahallerin kâffesrnde ka
rakol gezerek vaknbnlan ceraim için her gûna malûmatı istihsal ile men
sup Olduktan büyük zabitlere arz ve beyan eyliyeoekler ve bunlar dahi 
keyfiyeti icabeden devairi hükümetle alay beyine arz ve inha eyleyecek
lerdir. 

4 — Mücriminin takip ve ahzü giriftlerine miisarar.; c-l.'-ct1!.' •>•• 
dir. 

5 — Eşyayi mesruka ile efal i fazıhaya taallûk eden eşy;:i • ..rsyi 
kabul edenleri ahzü girift eyliyeceklerdir. 

6 — Vuku bulacak harik ve sirkat niyetile dükkân ve hane acırak 
gibi efa l ve katil maddelerile eseri zuhur eden fazayihi saireye ve bir 
de yollarda vesair mahallerde bulunacak meyitlere dair serian âmirle
rine veyahut icab eden en yakınındaki hükümet dairelerine haber vere
ceklerdir. 

7 — Yollarda veyahut sair mahallerde rast gelecekleri mecruhin 
ile malûJin ve mecanini veya diğer bir hastalıktan dolayı muhatarai mu-
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hakkakada bulunan eşhası saireyi en yakındaki hükümet dairesine götü
receklerdir. 

8 — Ahalinin alelûmum emniyeti şahsiyesile emlâki hakkında mu-
amelei cebriyede bulunanları derdest ile icabı icra olunmak üzere en 
yakındaki hükümet dairesine izam edeceklerdir. 

9 — Ormanlar ile eşçarı müsmire ile sair eşçar fidanlarını telef 
edenleri ahzü girift eyliyeceklerdir. 

10 — Umuma mahsus yerlerde tezyinat için garsedilen ağaçları kes
mekte veyahut bunlara ahar suretle İrası hasar etmekte olanları ahzu 
girift eyliyeceklerdir. 

11 — Turuku âmme ile meydanlarda ve bilhassa şehir derunuda 
araba ve beygir ve yük hayvanlarının dikkatsizce koşturanları ahzü 
girift edeceklerdir. 

12 —Yollarda gidip gelenlerin tehlikeden vareste olarak mürur ve 
ubur edebilmelerine dikkat eyliyeceklerdir. 

13 — Panayır ve pazar yerleri ile yortılarda ve alaylarda inzibat 
ve intizamın muhafazasına ihalei nazarı dikkat edeceklerdir. 

14 — Maznunu aleyhler ile mahkûmini nakledecekleri gibi mahbu-
sini muhafaza ve bunları bir mahalden diğer bir mahalle naklile firar 
etmemeleri için müteyakkızane harekette bulunacaklardır. 

15 — Hariklerin itfası için tekayyüdatı lâzımada bulunacaklardır. 
16 — Mürur tezkereleri memurlarına ifayı muavenet edeceklerdir. 
17 — Nevahi memurlarına ifayı muavenet eyliyeceklerdir. 
18 — Vazaifi memurelerini ifa eyledikleri esnada lâyıkı vech 

üzere muamele ve harekâtta bulunacakları gibi hiç bir vakit bilâ lüzum 
kuvvei cebriye veyahut memuriyetlerini suiistimal etmiyeceklerdir. 

19 — Her vakit umuru memurelerince vaki olacak ihtiyacata göre 
mahalli idare ve adliye dairelerinden alacakları evamiri infaz ve icraya 
mecbur olacaklardır. 

20 — Mahakim mübaşirlerile dava evrakının tebliğine veyahut ma-
hakim Hamalının icrasına memur olanlara ifayı muavenet edeceklerdir. 

21 — Devairi adliye canibinden asakiri zaptiyeye mahsus vazaif 
dahilinde olmak üzere tahriren verilcek bilcümle evamiri icra edecek
lerdir. 

Madde 59 — Zaptiyeler bir mahalden diğer mahalle mahkûm veya 
maznunualeyh nakledecek oldukları halde azimet eyledikleri merkez ile 
müteveccih bulundukları mahallin isimlerini ve nakleyledikleri eşhasın 
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isim ve şöhretlerile ikametgâhlarını ve bunları nakleden zaptiyelerin 
adedile isim ve şöhretlerini ve zaptiyeleri idare eden zabitan ismini 
mübeyyin bir kıta varaka istihsal eylyeceklerdr. 

Madde 60 — Asakri zaptiye tarafından nakolunan eşhasın üzerinde 
bulunanlar pıçaklar ile sair her nevi esliha ahz olunacak ve eşhası 
merkume eshabı cinaytten bulundukları halde berayi muhafaza kolları 
dahi bağlanacaktır. 

Madde 61 — Asakiri zaptiye her ne sebebe mebni olursa olsun 
dairei memuriyetleri haricindeki mahallerde bulundukları halde dahi 
icabı halinde işbu nizamnamenin ahkâmınca uhdelerine muhavvel olan 
vazaifi ifaya mecbur olup şukadar ki icrasına memur oldukları memu
riyeti mahsusa vazaifi meşruhanm orada ifasına mani olduğu takdirde 
mecburiyeti mezkûreden vareste olacaklardır. 

Madde 62 — Mücrimin takibi için veyahut başka bir memuri
yetten dolayı gerek bir kol ve gerek bir iki neferden ibaret olarak bir 
mahalle sevk ve izâm olunan zaptiyeler ahalinin hiç birisini incitmeyip 
ta'zir etmiyecekleri gibi tahriri veya muhafazasına memur olduklaıı 
eşhasın akraba ve taallukatından bir kimse hakkında muamelei cebriye 
ifasından şediden içtinab etmeğe mecbur olacaklardır. 

Madde 63 — Asakiri zaptiyeden bir veya bir kaç neferi kendile
rine ihale olunan bir memuriyetin icrasınca müşkilâta tesadüf eyledik
leri takdirde kaza kaymakamından veya nevahi müdürlerile bunların 
kuradaki vekillerinden ve muhtarandan istimdad edecekler ve bunlar da
hi ifayı muavenete mecbur olacaklardır. 

Madde 64 — Zaptiyeler umuru memurelerini ifa eyledikleri es
nada silâh istimal hak ve salâhiyetini ahvali atiyede haiz olacaklardır. 

Ahvali mezburenin birncisi, zaptiyelerin müdafaai nizamiye halin 
de bulunması, ikincisi tahtı muhafazalarında bulunan mücrimini elle
rinden almağa ahali tarafından tasaddi ve teşebbüs olunması, üçün
cüsü hapishanelerin gerek dahilen ve gerek haricen delinmesi için edil
mekte olan teşebbüsatın men'i mecburiyetinde bulunulması, dördüncüsü 
dahi bir cinayet veya ağır cünha maddesinden dolayı mahkûm olan müc
rimine zaptiyeler tarafından tesadüf olunup bunların lâyıkile tanınmış 
ve teslim olunmaları hakkında zaptiyelerin vuku bulacak teklifine müc
rimini merkume tarafından itaat olunmaması üzerine zaptiyelerce va
zifelerinin ifasile eşhası merkumenin tıhzü giriftleri için başka bir 
çare kalmaması kaziyelerinden ibarettir. Ahvali mezkûrenin dördüncü-
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«ünde zaptiyeler tarafından mücrimine üç defa "dur„ diye nida olunup 
âdi bir tehdidat için nişan alınmaksızın bir defa boş tüfek endaht ey
ledikten sonra yine mücrimin tarafından itaat gösterilmediği takdirde 
zaptiyeler bunların üzerine nişan alarak tüfek atacaklar ve işbu şerait 
gozedilmiyecek olursa zaptiyeler tahtı mes'uliyette kalacaklardır. 

Madde 65 — Ashabı cürüm ve cinayeti takip için sevk olunan zap
tiye müfrezeleri esnayı takibde dairei İdareleri hududuna kadar vanpda 
takip edilen mücriminin ahzü giriftlerine muvafık olmadıkları halde 
muttasıl kazaya girerek takiplerine devam edecekler ise de bu sırada ta
kip olanların hangi tarafa savuştuklarına dair olcıvarda bulunan en ya
kın zaptiye kollarına haber verecekleri gibi bu babda mutasarrıf veya 
kaymakamlar ile alay beyine dahi itayı malûmat eyliyeceklerdir. 

Madde 66 — Asakiri zabtiye karakolhane zabitanı arazi bekçileri
ne ifayı umuru memurelerince nezaret ve icabı halinde muavenet ede
cekleri gibi iktiza eder ise icab eden müddeiumumiye veya musalaha 
meclisi reisine veyahut nahiye müdiriyetine dahi malûmat vereceklerdir. 

Umuru tahririye beyanındadır 

evvelâ alay beyliği kalemi 

Madde 67 — Alay beyliği kaleminde atiyüzzikir defatir tutulacak
tır. 

Evvelâ efradı zaptiye ile küçük zabıtanın künye defteri, 
Saniyen efradı zaptiye ile küçük zabitandan memuriyetince ibrazı 

liyakat ve ehliyet edenlerin ve ne gibi ahvalde isbatı liyakat ettiklerinin 
kaydına mahsus olmak üzere başkaca bir defter, 

Salisen zabitan defteri, 
Rabian mücazat defteri, 
Hamisen mevrudat ve mersulât kayıd defteri, 
Sadisen levazımat defteri, 
Sabian ambar defteri, 
Saminen evamîri yevmiye defteri, 
Madde 68 — Zaptiye idare eminleri defatiri uıifenin sureti rmuı-

tazamada tutulmasından ve alay beyliği kaleminin bilcümle umuru sai-
resinin icrasından mesul olacaklardır. 

Saniyen tabur aklâmı 

Madde 69 — Her tabur kâtibi taburunun umuru tahriı iyesini ifa 
edecek ve kendisine okur yazar neferlerden biri islâm ve diğeri hınsti-
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yan olmak ve beherine şehri ilâveten yüzer kuruş maaş ita olunmak üze
re kendisine iki nefer muavin verilecektir. 

Madde 70 —- Tabur kâtibi mevrudat ve mersulât için bir kayıd def
teri tutacağı gibi varid olacak arzuhalât ve istidanameler ile evrakı scı-
ireyi ve bir de tabur ağası canibinden verilen evamir ve evrak müsvedda-
tım başka başka olarak kasalarda hıfzedecek ve tabura mensup büyük 
ve küçük zabitan ile efradın künye defterini tutacaktır. 

Madde 71 — Efradı zaptiye küf elasının ita edecekleri kefaletname
ler tabur kâtipleri tarafından ol babda tutulacak defterlere kayıd oluna
caktır. 

Salisen bölükler aklâmı 

Madde 72 — Her bölüğün umuru tahririyesi bölük ağasının intihap 
eyliyeceği okur yazar bir zaptiye neferine ihale olunacak ve bu nefer 
maaşından maada şehri zamimeten elli kuruş maaş alacaktır. 

FASLI AHEDI AŞER 

Asakiri zaptiyenin becayişi beyanındadır. 

Madde 73 — Asakiri zaptiye efradile küçük zabıtandan hiç birisi 
kendi kazasında istihdam olunanuyacağından zaptiye bölükleri küçük 
zabitleri ile beraber sancak dahilinde kamilen bir kazadan diğer kazaya 
nakil ve becayiş olunacaklar ve her bölüğe kılavuzluk etmek üzere kendi 
kazalarında yalnız beş nefer zaptiye istihdam edilecektir.Ahvali fevkalâde 
de zaptiye bölükleri kamilen bir sancaktan diğer sancağa dahi nakil ve 
becayiş olunacaklardır. 

Madde 74 — Kimse bölük ağası ve mülâzımı evvel veya mülâzımı 
sani olmak üzere kendi kazasında istihdam olunamıyacaktır. 

Madde 75 — Kimse tabur ağası olmak üzere kendi sancağında is
tihdam olunamıyacaktır. 

Madde 76 — Bölükler ile zabıtanın kazadan kazaya veya sancaktan 
sancağa ve tabur ağalarının sancaktan sancağa emrü becayişleri her 
vakit valii vilâyetin tahriratı mahsusasile icra kılınacaktır. 

FASLI İSNA AŞER 

Seyyar Kolları beyanındadır 

Madde 77 — Her kazada ol kaza bölüğü efradının en ehliyetlile
rinden olmak ve mülâzımı sani ve başçavuşun veyahut sıra çavuşların-
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dan birisinin ziri kumandasında bulunmak üzere bir seyyar kolu teşkil 
olunacaktır. 

Madde 7 8 — Her seyyar kolu mevcudu on neferden aşağı olamı-
yacaktır. 

Madde 7 9 — Her seyyar kolunu teşkil eden efradı zaptiyenin yer
lerine her iki ayda bir defa yine mensup oldukları bölükten olmak 
üzere diğerleri tayin ve istihdam olunacaktır. 

Madde 80 — Seyyar kolları mahkûmen firarda bulunan mücrimin 
ita sair firari mücrimlerini takip ve ahzü girift edecekleri gibi inzibat ve 
asayişin emrü muhafazasına ve ceraimin men'i vukuuna ihalei nazarı 
dikkatle beraber mafevklerinde bulunan devairden alacakları diğer her 
.gûna evamiri her vakit seyyar kolları zabitanına ita olunacak talimata 
tevfikan infaz ve icra eyliyecektir. 

SALİS AŞER 

Gaybubet mezuniyetleri beyanındadır 

Madde 81 — Alay beyi valii vilâyetten ve tabur ağalan valii vilâ
yetin tensibi üzerine mahallî mutasarrıfından ve zabitan vesaire men
sup oldukları tabur ağası canibinden olbabda mahallî mutasarrıfına ma
lûmat ita olunmak üzere tabur ağasından ve küçük zabıtan dahi men
sup bulundukları bölük ağasından gaybubet mezuniyeti istihsal ede
ceklerdir. 

Madde 8 2 — Asakiri zaptiye büyük ve küçük zabitanile efradının 
senede yirmi dört günden ziyade gaybubet mezuniyeti istihsal etmeğe 
salâhiyetleri olmıyacaktır. Her vakit verilecek gaybubet mezuniyeti 
sekiz günden ziyade olamayacaktır. 

Madde 83 — Bölük ağasının üç neferden ziyade efrada birden gay
bubet mezuniyeti itasına salâhiyeti olmıyacaktır. 

Madde 84 — Bölük ağası hastalık ile ahvali sairei fevkalâdede 
mesuliyet kendisine aid olmak üzere on gün kadar müddetle gaybubet 
mezuniyeti ita edebilecektir. 

Madde 85 — Karakol memurları efradı zaptiyeye gaybubet mezu
niyeti Ha edemeyip bu gibi mezuniyetin itası bölük ağasının tensibine 
mütevakkıf olacaktır. 

Madde 86 — Karakol memuru ahvali fevkalâdede maiyetindeki 
zaptiyelerden yalnız bir neferine kendi mesuliyeti tahtında olarak en ni
hayet iki gün için gaybubet mezuniyeti ita edebilecek ise de keyfiyetin 
«Mn-ttonİMaini hemen bölük ağasına tahriren arz ve inha edecektir. 

r. ı c. <> r. h 
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Madde 87 — Herhalde gaybubet mezuniyeti yalnız esbabı mucibe 
mevcud olduğu takdirde ita olunacaktır. 

Madde 88 — Büyük cuma gününden sevma pazartesine ve et kesimi 
Haftasının cuma gününden büyük perhizin ilk haftası salı gününe kadar 
olan eyyam ile velâdeti Hazreti Isanın üç gününde ve arife dahil olduğu 
halde iki bayramın dört günlerinde asakiri zaptiyenin hiç birisine gay
bubet mezuniyeti verilmiyecektir. 

Madde 89 — Her bölük ağası tahtı kumandasında bulunan büyük 
ve küçük zabitan ile efradı zaptiyenin gaybubet mezuniyetlerini kayıd 
ve işaret için sureti muntazamada tutacağı defterin sahifeleri mahallî 
mutasarrıf veya kaymakamı tarafından tadad ve temhir edilecek ve tabur 
kâtibi tarafından tutulacak bu gibi defterde dahi tabur zabitlerinin gay

bubetleri kayıd ve işaret edilecektir. 

Madde 90 — Her ayın hitamında bölük ağalarından her birisi ta
bur kâtibine bölüğündeki küçük zabitan ile efradı zaptiyenin gaybubet
lerini mübeyyin bir kıta muntazam cetvel irsaline mecbur olacak ve 
cetveli mezkûr maddei anife ahkâmınca tutulacak defter münderecatı 
esası üzerine tanzim olunacaktır. 

Madde 91 — Efradı zaptiyenin bilâ mezuniyet vuku bulacak gybu-
betleri keyfiyetinin cetvelde kayıd ve işaret edilmediği tebeyyün edecek 
olursa cetveli mezkûru imza edenler azil olunacağı gibi bilâ mezuniyet 
gaybubet eden zaptiyelerin keyfiyeti gaybubetlerini ketim ile vakit ve za-
manile icabeden bölük ağasına haber vermediği tahukkuk eden her ka
rakol memuru dahi azil edilecektir. 

Madde 92 — Verilecek gaybubet mezuniyetinden dolayı umuru 
memuresine sekte iras edilmiyeceğim musaddak olarak alay beyi tara
fından vuku bulacak arz ve inha üzerine valii vilâyet canibinden büyük 
ve küçük zabitan ile efradı zaptiyeye mesalihi zatiyelerinin tesviyesi 
zımnında bir mahtan ziyade olmamak üzere gaybubet mezuniyeti ita 
olunabilecek ve bu gibi mezuniyeti istihsal eden kimse müddeti gay
bubet maaşının nısfından mahrum olacaktır. 

FASLI SALISI AŞER 

Ahkâmı cezaiye beyanındadır 

Evvelâ intibah cezasını müştekim kabahatler ile bunlar 
için tayin olunacak mücazata dairdir 

Madde 93 — Evvelâ ceza kanunnameL hümayunu ahkâmınca müs-
telzimi mücazat olan ceraim nevinden olmıyarak cüret olunacak her gfina 
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ademi itaat muamelesi, saniyen âmirlere karşı cüret edilecek her türlü 
taarruz ve itirazat ile hoşnutsuzluk alâmeti ve bunlara ifası lâzım ge
len hürmet ve riayet hususunda tecvizi kusur olunması, salisen edebe 
ve hüsnü ahlâka mugayir her güna tavur ve harekette bulunması, rabian 
zabıtanın tenbihatı hilâfında hareket olunması, hamisen kahvehane ve 
meyhaneler ile sair bu gibi umuma mahsus mahallere devam etmeği iti-
yad olunması, sadisen asakiri zaptiyenin kadir ve haysiyetini ihlâl eden 
her türlü ef'alin irtikâbı intibah cezasını müstelzim kabayihten madud-
dur. 

Madde 94 — intibah cezasını müstelzim olan kabayihi anife için 
tayin olunacak mücazat evvelâ, tevbih ve tektirden saniyen göz hapsin
den, salisen tevkiften ibaret olacaktır. 

Madde 95 — Göz hapsi cezasının müddeti üç ve tevkif cezasının 
müddeti dahi sekiz günden ziyade olamıyacaktır. 

Madde % — GÖz hapsi ile tevkif cezaları müddeti cezanın devam 
eylediği eyyam maaşından mahrumiyeti dahi müstelzim olacaktır. 

Madde 97 — Doksan beşinci maddede muharrer olan intibah ceza
ları efradı zaptiye ile küçük zabitan aleyhine ise bölük ağaları ile mü
lâzımı evveller ve bunların aleyhlerinde ise tabur ağaları ve tabur ağa
lan haklarında ise alay beyi tarafından hüküm olunacak ise de her halde 
mücazatı meşruha bunları müstelzim olan esbabı nizamiyeyi mübeyyin 
ve cezayi hükmeden zabit tarafından mümza olarak tanzim olunacak 
kararname ile hüküm olunacaktır. 

Madde 98 — Büyük ve küçük zabitan ile efradı zaptiyeden her birisi 
mahkûm olduğu göz hapis veya tevkif cezasını çekmeğe mecbur olacak 
ise 4a cezasını ikmal ettikten sonra bîgayrihakkın mücazat olunduğu 
efkârında bulunur ise cezayi mezkûru hükmeden zabitin mafevkindeki 
âmirine arzı şikâyet edebilecektir. Maamafih mahkûm olan kimsenin 
şikâyeti hiç bir vakit cezanın ifasını tehir edemiyecektir. 

Saniyen ceraimi askeriye beyanındadır 

Madde 99 — işbu nizamname ahkâmına mugayir olan her gûna 
hareket ve muamele ceza kanunnamei hümayunu ahkâmı mucibince mü
cazatı müstelzim olan cerainı nevinden ve doksan dördüncü maddede 
muharrer olup intibah cezalarını müstevcib olan kabayih kabilinden 
olmadıkça mütecasirleri sekiz günden dört maha kadar hapis cezasına 
mahkûm olacaklardır. 

Madde 100 — Efradı zaptiye ile küçük zabıtanın ve mülâzımı sa-
niler ile mülâzımı evvellerin bu gibi harekât ve muameleleri elviye. mer-
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kezlerindeki mecal isi mahsusai askeriyede ve bölük ağalarının muame
lâtı mezkûreleri merkezi vilâyetteki alay meclisinde ve tabur ağalarının 
muamelâtı dahi merkezi vilâyetteki meclisi kebiri askeride fasıl ve rüyet 
olunacaktır. 

Madde 101 — Elviye merkezlerindeki mecalisi askeriye mahallî ta
bur ağasının riyaseti tahtında olmak üzere merkezi livada müstahdem 
bölük ağasından ve tabur kâtibinden ve cünha meclisi nezdindeki müd
deiumumiden mürekkep olacak ve umuru tahririyesi tabur kâtibi tara
fından icra ve ifa olunacaktır. 

Madde 102 — Merkezi vilâyetteki alay meclisi alay beyinin tahtı ri
yasetinde olmak üzere merkezi vilâyet tabur ağasından ve alayın iki 
nefer idare eminlerinden ve merkezi vilâyette müstahdem bölük ağası 
île cünha meclisi nezdindeki müddeiumumiden mürekkep olacaktır. 
Müttehem olan zabit merkezi vilâyetteki bölük ağası ile olhalde mec
lisi mezkû re aza olmak üzere merkeze en yakın bulunan bölük ağası 
davet olunacak ve işbu meclisin umuru tahririyesi idare eminlerinden 
birisine muhavvel olacaktır. 

Madde 103 — Merkezi vilâyetteki meclisi kebiri askerî valii vilâ
yetin tahtı riyasetinde olmak üzere alay beyinden ve merkezi vilâyet 
tabur ağasile istinaf müddeiumumisinden mürekkep olacaktır. Mütte
hem olan zabit.merkezi vilâyetteki tabur ağası ise olhalde meclisi kebiri 
mezkû re aza olmak üzere merkezi vilâyete en yakın bulunan tabur ağası 
davet olunacak ve işbu meclisin umuru tahririyesi idare eminlerinden bi
risine muhavvel olacaktır. 

Madde 104 — Mevaddı anife mucibince teşekkül edecek meclisler 
şikâyatı vakıayı pişi nazarı mütaleaya alarak müttehimi isticvab ile 
keyfiyeti tahkik ettikten sonra sureti ittahamın esaslı olduğuna ilmi'nan 
hasıl olursa müttehimin medhali olduğunu ilân ve işaa ile mahkûmi
yetine karar vererek doksan dokuzuncu madde ahkâmınca icabeden ce
zayı hüküm ile müddetini cûrmü vakiin derecesi nisbet»nde olmak üzere 
tayin edeceklerdir. 

Madde 105 — Or dok i"";:, u • -Hilede zV.ir ve beyan olunan esba
bın birisinden dolayı azil olunan her zaptiye neferi liva merkezindeki 
meclisi askerî tarafından töhmeti vakıanın derecesiı.c ' c:en sekiz gün
den bir maha kadar hapis cezasîle mücazat olunacaktır. 

Madde 106 — Mecalisi askeriyeden lalıik oleoak hül.üm ve karar
lar valü vilâyet canibinden tasdik olunacaktır. 
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Madde 107 — Doksan dokuzuncu maddede tayin olunan cezaya 
mahkûm edilen her küçük zabit veya zaptiye neferi silki zaptiyeden kay
dı bitterkin müddeti cezası maaşından dahi mahrum olacaktır. Mahkûm 
olan kimse zabitan ise müddeti cezası bir mahtan az olduğu takdirde 
bunu badelifa valii vilâyet tensîb eder ise memuriyetine iade olunabilecek 
ve müddeti cezası ne kadar olur ise olsun her halde müddeti mezkûre 
maaşından mahrum olacaktır. 

Madde 108 — Silki zaptiyede müstahdem bulunanlardan birisi tah
riren istihsali mezuniyet etmeksizin yalnız bir gün bile merkezi memu
riyetinden gaybubet.edecek olursa bir aylık maaşından mahrum edileceği 
gnri müddeti gaybubeti yirmi dört saatten ziyade imtidad eylediği tak
dirde bir mah müddetle hapis ve tevkif edildikten sonra azil olunacak 
ve habis cezası mahallî meclisi askerisi tarafından hüküm olunacaktır. 

Madde 109 — Büyük ve küçük zabitan ile efradı zaptiye tarafından 
işbu nizamname hilâfında vukııbulacak her gûna hareket ve muamele 
içîn herkes arzı şikâyet edebilecektir. Alay beyinin hilafı nizam hareket 
ve muamelesinden dolayı şikâyetname valii vilâyete takdim olunacak 
valii vilâyet dahi kendi riyaseti tahtında olarak vilâyet müşaviri ile mah-
kemei istinaf müddeiumumisinden ve meclîsi idarei vilâyetin kura keşi-
desile alınacak biri islâm ve diğeri, hiristiyan iki nefer azadan mürek
kep «İmak üzere fevkalâde olarak bir meclis teşkil edecek ve bu meclis 
şikâyetnameyi badettetkik alay beyinin ittiham edildiği mugayiri nizam 
hareketin müsebbibi bulunduğuna kesbi kanaat edildikten sonra işbu 
hareket ceza kanunnamei hümayunu mantukunca mücazatı mucib ce
raim kabilinden değil ise alay beyi beş liradan elli liraya kadar ceza
yı nakdiye mahkûm edecektir. 

FASLI RABİ AŞER 

Ahkâm* umumiye beyanındadır 

Madde 110 — Büyük ve küçük zabitan ile efradı zaptiyenin cüret 
«pÜpMtktari «di kabahat ve cünha veya cinayetten dolayı mehakimi 
cezaiyei nizamiyede muhakemeleri icra olunacaktır. 

Madde 111 — Mezunen gaybubet edenler huzur ve intizama halel 
aetirecek muamelâtta bulunupta bundan dolayı haklarında şikâyet vuku 
bulacak olursa bir günden sekiz güne kadar intibah cezasile mücazat 
olmak üzere âmirleri tarafından ahzü girift ile mensub olduğu tabur 
veya bölük ağalarına izam olunacaktır. 
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Madde 112 — Süvari veya piyade neferatından birisi memuriyetle 
bir tarafa sevk ve izam olunduğu halde gönderileceği mahallin budü 
mesafesi veyahut kendisine ihale olunan memuriyet nisbetinde olmak 
üzere mensup olduğu zabit tarafından bir müddet tayin olunacaktır. 
Memuriyetini bir günde icra ile avdeti mümkün olduğu halde esbabı mak
bule mevcud olmaksızın bilâlüzum karyelerde kalarak ziyade müddetle 
gaybubet edecek olan zaptiye neferi o misillû gaybubetin devam edeceği 
ziyade gaybubet eyyamı maaşatımn iki misli mikdarında mensup oldu
ğu bölük veya tabur ağasının taleb ve ifadesi üzerine mahrum edilecek
tir. 

Madde 113 — Memurini zaptiye ve mülkiyeden bilâ istisna hiç biri
sinin nezdinde hizmetkâr gibi veyahut sair umuru zatiyede efradı zap
tiye veyahut küçük zabitan istihdam eylemesi memnu idüğünden işbu 
memnuiyet hilâfında hareket ve muamele edecek olanlar azil olunrcak-
lan gibi bu misillû hizmetlerde bulunan efradı zaptiye ve küçük zabi
tan dahi şehrî maaşının bir rubu miktarı cezayi nakdî ita edecekler 
ve bu halin tekerrürü takdirinde cezayi nakdinin iki misli alınacaktır. 
Efradı ahaliden her birisi işbu ahkâmı nizamiyenin hilâfında hareket 
ve muamelenin vukuunu gördüğü takdirde keyfiyeti icabeden hükümet 
dairesine ihbar edebilecektir. 

Madde 114 — Büyük ve küçük zabitan ile efradı zaptiyenin hiç bir 
ticaret veya sanatı saire ile melûf olmaları caiz olmadığından bunlar 
ile melûf olacak olanlar zabitan ise azil ve nef erattan ise sekiz günden 
yirmi güne kadar hapis olunacaklar ve işbu hapis cezası merkezi liva 
meclisi askerisi tarafından hüküm olunacaktır. 

Madde 115 — İstifa eden veyahud azil olunan zabitanı zaptiye rüt

belerinden sakıt oldukları gibi infisallerinden sonra azil olunduklan 

memuriyetlere mahsus elbiseyi giymek salâhiyetinden dahi mahrum ola

caklar, işbu kaidei ahire efradı zaptiye hakkında dahi cari ve mer'i olacak

tır, îşbu madde ahkâmının hilâfında hareket ve muamele edenler ceza ka-

nunnamei hümayununun yüz otuz birinci maddesi ahkâmına tevfikan 
mü tecezzi olacaklardır. 

Madde 116 — Her ne rütbede olursa olsun silki zaptiyede müstah
dem bulunanlar mukannen olan elbisei askeriyeyi lâbis oldukları halde 
memuriyeti başında bulunur gibi addolunacaklardır. 

Madde 117 — İşbu nizamname ahkâmınca istihsal olunacak cezayi 
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nakdiler tabur kâtibine teslim ve her üç ayın hitamında tabur kâtibi ta
rafından zaptiye tekaüd sandığına tevdi ve ita olunacaktır. 

Madde 118 — Zabıta tenbibatı hilâfında olarak şunun bunun taşı
dıkları bıçak veya eslihai nariye asakiri zaptiye tarafından zabt olunduğu 
takdirde tenbihatı mezkûrede beyan olunan cezayi nakdinin tahsilinden 
sonra ashabına iade olunacaktır. 

Madde 119 — Tabur kâtipleri cezayi nakdilerden tahsil edecekleri 
mebaliğa mukabil koçanlı ilmühaber vereceklerdir. 

Madde 120 — Asakiri zaptiye zabitanı karakolhaneler ile ahırların 
daima bir hali nezafette bulunmaları ve bunlarda uygunsuz ve mugayiri 
edeb harekâtın ademi vukuu için tekayyüdatı lâzimede bulunacakları 
gibi efradı zaptiyenin dahi daima kasaturalarım taşımalarına dikkat 
edeceklerdir. 

Madde 121 — Efradı zaptiye ile küçük zabitandan birisinin azli tak
dirinde elbisesile eslihasının emri tevkifince âmiri tarafından tekayyüd 
ve ihtimam olunacak ve işbu ahkâmın muhafazasına ihtimam etmiyen 
her zabit tevkif olunmıyan elbise ve eslihanın tazminine mecbur olacak
tır. 

Mevaddı mahsusa 
Evvelâ işbu nizamname badettasdik vilâyet resmî gazetesile neşir 

ve ilânı tarihinden itibaren on gün sonra meriyülicra olacaktır. 

Saniyen, işbu nizamname maddei sabıka hükmünce nizam hüküm 
ve kuvvetini kesbetmesile beraber Girid zaptiye alayı işbu nizamnameye 
tevfikan yeniden teşkil olunacaktır. İşbu teşkilâtın icrası için münasip 
bir zatın celbi zımnında valii vilâyete mezuniyet verilir. 

Salisen, işbu nizamnamenin gerek bir veya daha ziyade madde
lerinin ve gerek mecmu ahkâmının icrasına müteallik kâffei teferruat 
valii vilâyetin tahriratı mahsusasile tayin ve tahdid olunacaktır. 

Rabian, nizamat ve kavanini sabıka ahkâmından işbu nizamname
ye mugayir olanlar mefsuhtur. 
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No: 22 — Resmi Damga Nizamnamesine zeyl olmak üzere 
kaleme alman mevaddı nizamiye [ * ] 

17 zilkade 1305, 14 temmuz 1304 

Madde 1 — Bilcümle emlâk ve akarın ferağ ve intikal muamelâ
tına dair tanzim edilen zabıtnameler binde yirmi para resmi ııisbiyc 
ve aid oldukları idareler tarafından ita kılınmakta olan pasaportlarla 
saydı berri ve bahrî tezakiri maktuon üçer ve mürur tezkereleri kezalik 
maktuan birer kuruşluk pul resmine tabidir. 

Madde 2 — Her nevi rüsum ve tekâlif ve verginin ahz ve kabzını 
mübeyyin devairi resmiye ile mal sandıklarından ve emvali cimriye 
mültezimleri taraflarından ita olunmakta bulunan makbuz ve ibra sened-
leri ve alelûmum mükellefinin bcraetlerine müteallik her nevi ibra se-
nedatı elyevm mamulünbih olan Damga Kanununun ikinci maddesi ah
kâmını tadilen mükellefin taraflarından tesviye olunmak üzere yüz ku
rusa kadar meblâğı havi olanlar on paralık ve yüz kuruştan ziyade bir 
meblâğı şamil bulunanları dahi yirmi paralık pul resmine tâbi olacak
tır. 

Madde 3 — Balâda zikir ve beyan olunan evrak ve senedata ya
pıştırılacak pul üzerine her birinin nev'ine göre "Emlâk vc akarın ferağ 
ve intikalini mübeyyin senedat zabıtnamelerine mahsustur,, ve "Devairi 
resmiye tnakbuzatına mahsustur„ vc "mürur ve pasaport ve şikâr ve 
saydı mahiye mahsustur,, ibareleri yazılacaktır. 

[*] Resmi Damga Kanunu 1 inci tertip zeyl 3 üncü aidinin 
103 üncü sahifesindedir. 

• 
No: 23 — Memaliki ecneblyeye ihraç olunacak şarapların 

resini mirisi ile gfinırnk resmi hakkında 
nisamname 

17 zilkade 1305, 14 temmuz 1304 

Madde 1 — Memaliki ecnebiyeye maadara iki yüz kıyyei cedit
ten noksan olmamak üzere şarap ihraç edecek olan her şahıs ihraç ede 
ceği şarabın resmi mirisinin ifa olunduğunu atide beyan olunan surete 
tevfikan isbat ettiği halde zikrolunan resmin nısfı idare tarafında-ı red-
olunacaktır. 
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Madde 2 — Şarabın bahren nakli halinde vapura tulımil oluna
cağı iskelede ve berren ihracı halinde hududda bulunan D'iyı.:. ı l'ımı-
miye idarelerinden zikrolunan nısıf resmi mirinin iadesini şarabın mik-
darı kıyyesile nereden gelip ne vasıta ile nereye gönderileceğinin \ e 
mukaddema ifa olunan resmi mirî miktarının tasrihile ve resmi ine/.-
kûr hangi idarede hangi sergi vo makbuz mucibince ifa olunmuş ise o 
sergi ve makbuzların dahi raptile şarabın imrarından mukaddem ba 
arzuhal taleb edecek ve idarenin dahi şarabı nakledecek vapurun ve
yahut demiryolunun konuşmento veya bilyatosunun niishai saniyelerini 
müstediden talebe hakkı olacaktır. 

Madde 3 — Mısır ve Bulgaristan ve Rumelii Şarkîye irsal oluna
cak sarabların dahi nısıf resmi mirîsi usulü muharrereye tevfikan red-
dolunacaktır. 

Madde 4 — Şarabın memaliki ecnebiyeye ve yahut Mısır ve Bul
garistan ve Rumelii Şarkîye göndereceğini beyan ederek nısıf resmi is-
tirdsd eden şahıs zikrolunan şarabı esbabı mücbire olmaksızın ve dü
yunu umumiye memuruna haber vermeksizin memaliki devleti aliyenin 
sair bir tarafına idhal edecek olursa mezkûr şarcblar zabt ve müsadere 
olunacaktır. 

Madde 5 — Memaliki ecnebiyeye ihraç olunan şaraplardan elyevra 
tarifesi mucibince alınmakta bulunan yüzde bir gümrük resmi ilga olun
muştur. 

f$>t 24 — Müskirat resmi mirisi nizamnamesinin 4 ve 5 inci 
maddelerine miizeyyet fıkaratt nizamiye [*] 

17 zilkade 1305, 14 temmuz 130i 

Bin üç yüz dört senesi mahsulât zamanından itibaren tecrübe maka
mında olmak ve üç yut beş ve altı ve yedi ve sekiz senelerinde dahi mu-
ttbar bulunmak üzere müskirat fiatı beş sene için berveçhiati takdir ve 
»ji*.*»! taşacaktır. 

ÜST' kasadaıdüyunu umumiye memuru hazır olduğu halde meclisi 
t4*m kasaca mm beş senede tayin olunmuş olan fiatın haddi vasatı he-

; m:ii&$Mıkt resmi hakkındaki nizamname 1 inci tertip zeyl 2 nci 
cildinin 52 nci sahif esindedir. 
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sap alunarak üç yüz dört senesi için o Hat vaz ve takdir olııacakiır. 15u-

lunacak haddi vasatta küsurat lıulunup da yarım paradan noksan olduğu 

halde tay edilecek ve yarım paradan ziyade olur ise bir paraya ikmal 

olunacaktır. 

Haddi vasatinin tayininde bir yanlışlık vuku bulduğu bald-j kaz.ı. 

da ise liva ve livada ise vilâyet idare meclislerinde ve vilâyette vaki olur 

ise Maliye Nezaretinde tashihi hesap olunacaktır. 

N o : 25 — Havalât ve irat ve masra f usu lünün k a f i y e n 
ref ve i lgasile emval i devlet in merkebe cel in h a k k ı n d a 

iradei seniye 

24 zilkade 1303, 21 temmuz 1301 

Mecl is i Mahsusu V ü k e l â mazbatasul ı r 

Maliye Nezaretinin meyanei acizanemUdc kıraat olunan te/keresi 

mealinden müsteban olduğu veçhile bu kere ba iradei seniye ittihaz luı-

yurulan karar iktızasınca hazinece cereyan eden irat ve nıcsraf nuıamc-

leşinin lerkile bu yolda akçe istikrazından sarfı nazar olunarak müret

tebatı hazinenin vilâyattan celbine teşebbüs olunmakla beraber senei 

haliye varidatı üzerine verilen kambiyaller bedelâtıııın tadiyatı muvak

katen tatil edilmiş ise de ashabı havalât tarafından nezarete bilmüracaa 

temini hukukları istida olunmasından dolayı işin bir sureti tesviyeye 

raptı zımnında ashabı havalât ile hazinei celile beyninde cereyan eden 

mükâleme üzerine havalât ashabı hazine haftalıklarına halel getirilme
mek için matlûblarının şubat nihayetine kadar altı taksite raptım kabul 
ile beraber bu müddet zarfında itası lâzım gelen faizden külliyen fa

riğ oldukları gibi mahsub ettirmiş oldukları suret ve sergiler yekûnu 

üzerinden yüzde otuz ve devaire aid alacaklarından muhavvel mebaliğ 
için yüzde on hesabile hasıl olacak akçenin asıl matlûblarile beraber altı 
taksitte tediye olunmak üzere bilâ faiz nakden ve şimdiden ikrazına 
hazır olduklarını ve bu fedakârlıklarına karşı mültezim senedatının ken

dilerine ciro edilmesile hukuklarının temin olunmasını istirham eyle
diklerinden ve mukrizlerin şu sureti tesviyeye imale ve muvafakatları 
bir taraftan mukavelâtı mevcudei esasiyenin menfaati hazineye muvafık 
veçhile tadilini ve diğer taraftan devairi askeriyeye olan teahhüdlerinin 



123 

halelden vikayeı-ilo büiubcr itibaıı nıaî.'e;' /.uraı mü i'-iiıolacak l>ir lakım 

netayiein menini müstelzim olduğundan balısilc icrayı icabına mezuni

yet ilası gösterilmiştir. Jşbu irat ve masraf muamelâtının nıe'.adir ve 

kemmiyatma dair hazineden celb edilen defterler üzerine tVr,; kılınan tet-

kikaîtan ani,t ıh l ı 'nu <;.".!'c .301 senesi ağnam ve a;ar \ a r i a , > , / • . i,-.1 

edilen istikrazlara mukabil kabul olunan suret ve »ergilerde:) miktarı kül

lisi üç yüz üç senesine aid olduğu halde senei haliye ağnam resmi 

üzerine verilen havalâtın şimdiye kadar bedelâtı tesviye oUmıv.uş ola

cağı gibi aşara muhavvel mebaliğuı dahi hazinece mukavelâtı mah-usaya 

rapt olunduğu cihetle tatili tediyat kararının yalnız aşar emvali üzerine 

ihtisası lâzımgelip bunun da itibarı malice İrası zarar edeceği ve bu 

defa mnkrizlerie kararlaştırılan sureti tesviye hükmünce buıılnrdnn 

bu kere dahi defaten ve karzen alınacak akçenin miktarı altmış bu ka

dar bin liraya baliğ olup teîıvini ihtiyacı hazineye medarı kiiüî olacakı 

Maliye Nezareti tarafından izah ıc beyan olunmuş olduğuna vc aynanı 

üzerine verilen havaîâtm brrveç'ıi manız mahalleıince tesviye olunmuş 

olacağı misillû aşar havalûtı kı^mı küllisinin dalıi mahalleriııco mua

melâtı nıahsubiyelerinin ifa kılındığı istilıbar edildiğine mebni sureti 

tesviyei mezkûrenin kabulü umuru zaruriyeden göründüğünden olveç-

hile icrayı icabı hususunun nezareti müşarileylıaya havalesi bilittibat 

tezekkür olunmuş ve su kadar ki salifüzzikir irat ve masraf muamelâ

tından dolayı bu sene tediyesi Kızım gelen mehaliğin beş yüz bu kadar 

bin lirası geçen üç yüz üç senesi düyunundan olmasile senei haliye büt

çesinden bittabi açık kalacak olmiktar akçeye başkaca bir karşılık bu

lunması lâzım gelerek geçen sene kılııl sebebile emvali vilâyattan tav-

zien ita olunup bu sene istifası mukarrer olan mebaliğin meblâğı mez-

kûre tekabül edeceği hesap ve tahmin edilmiş olmakla ve tezkerei mezkûre 

melfufatile arz ve takdim kılınmakla sureti maruza nezdi âlide dahi tas-

vib buyurulduğu halde icrayı icabı haltında ve katıbei ahvalde emrii fer

man hazreti veliyülemir efendimizindir. 

İradei mübelliğ hami; 

Meclisi mahsusu vükelânın işbu mazbatai maruzası manzııru maali 

nüşur hazreti hilâfetpenahi olarak mukaddemce dahi tebliğ kılındığı 

veçhile düyunu mezkûrenin tediye ve tesviyesi zımnında ittihaz olunan 

tedbiri maruz yalnız bir defaya mahsus olmak ve badema emvali dev

letin doğrudan doğruya hazinei celileye celbile havalât ve irad ve mas

raf usulü katiyen ref ve ilga kılınmak şartilc berveçhi tezekkür ve is-

file:///aria
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lizcm mııamelei lâzımenin ifası hususuna iradei seniyei cenabı padişahı 
şerefmiiteallik buyrulmuş olmağla olbabda emri ferman hazreti veli-
y ülemrindir. 

Arz tezkeresi 

Senei haliyr varidatı üzerine Haziııei Celilei Maliyeden verilen 
kamhiyallcr'n îediyatı hakkındaki karardan dolavı a.-babı havalâi 
tarfından vukuhulan müstediyat üzerine Hazinei mezkûrece kararlaştı
rılan sureti tesviyeyi ve esbabı mueibcsini bavi Maliye Nezareti Ce-
lilesinden gönderilen tezkere Meclisi Mahsusu Vükelâda bilmütalea olbab-
da cereyan eden müzakeratın neticesine dair kaleme alınan mazbata ta 
kımilc arz ve takdim kılınmış olmağla münderecatına nazaran her ne 
veçhile iradei seniyei cenabı mülûkâne şerefsünuh buyrulur ise mantuku 
münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu. 

23 zilkade I30.'t. 20 temmuz 1304 

iradei seniyei m'üzeyyeleyi mübelliğ hamiş 

rle&idci desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri 
Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatası ve evrakı müteferria ile beraber 
manzuru âlü hazreti Hilâfelpenahî buyrularak olbabda şerefsadır olan 
emrü fermanı hümayunu cenabı padişahı mazbatai mezkûreye bittezyil 
tebliğ ve izbar ve evrakı maruza takımile iade ve tisyar kılınmış olmağla 
olbabda emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

24 zilkade 1305, 21 temmuz 1304 

No: 26 — Resülmah itibarisi bir milyon «lort yüz yetmiş djirt 
hin Osmanlı altınından ibaret olmak üzere yüzde beş 

faizli tahvilâtın ihracına dair Nizamname 

24 zilkade 1305. 21 temmuz 1304 

Madde 1 — Beheri yirmi iki osmanlı altını veyahut yirmi İngiliz 
lirası veyahut beş yüz franklık olarak miktarı itibarisi J/ir milyon dört 
yüz yetmiş dört bin Osmanlı veyahut bir milyon üç yüz kırk bin İngiliz 
altınından ibaret ve senevi yüzde beş faizi olmak üzere hamilim' aid tah
vilât tertib ve tanzim olunacak ve mezkûr faiz altı aydan altı aya yani her 
senenin rumî mart ve eylülü ihtidalarında Dersaadelte ve düyunu umu-
rnivei osmaniye tahvilâtı muntazaması tmıhassasatı seııeviye«iııin tediye 
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ve ifa kılınmakta olduğu bilâdı sairede altın olarak tesviye edilecektir. 
Berveçhibalâ tertib olunarak tahvilâta gelecek 1305 (1889) senesi martı 
ihtidasında vadesi duhul edecek olan ilk faiz kuponu merbut buluna
caktır. Bu tahvilâtın bedelâtı beher sene resülmali itibarî üzerine yüzde 
iki hesabile ve kur'a keşidesile altın olarak başabaş ifa edilecek ve bi
rinci kur'a 1-13 eylül 1889 tarihinde çekilecektir. Ve tedavüle ihraç olu
nacak tahvilât Düyunu Umumiye Nizamnamesinde münderiç olanlardan 
bütün bütün ayırt olacaktır. 

Madde 2 — Tahvilâtı mezkû renin metni Türkçe ve Fransızca ve 
İngilizce ibarelerle terkim ve tanzim olunacak ve bunlara Maliye Nazırı 
ve Düyunu Umumiyei Osmaniye İdare Meclisi Rersi taraflarından kar
şılıklı vaz'ı imza edilecektir. Bu tahvilât elyevm eyadii tedavülde bulunan 
düyunu umumiyei osmaniye tahvilâtı misillû hükümet sandıklarına ke
falet ve teminat akçesi makamında kabul edilecektir. 

Madde S — İşbu nizamname mucibince mevkii intişara vazedile
cek olan bir milyon dört yüz yetmiş dört bin altınlık tahvilâtın faiz 
ve resülmali tediyatı Düyunu Umumiyei Osmaniye tdaresine muhavvel 
olacak ve bu tediyat kararnamei mahsusları mucibince hasren bu cihete 
tahsis kılınmış o/an atiyüzzikir varidatki 8-20 kânunuevvel 81 tarihli ni
zamname ahkâmınca Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresine ihale kı
lınan mevakiden gayrı mahallerin evvelâ saydiye rüsumu saniyen saydi 
berrî tezakiri salisen saydi bahrî tezakiri rabian tömbeki beyiyesi hami-
sen harir öşrü sadisen müceddeden vazolunacak damga rüsumu hası-
latile temin olunacaktır. Hasılatı mecmuai seneviyesi on milyon sekiz 
yüz kırk bin yedi yüz kuruş olmak üzere tahmin olunan varidatı meb-
huse marülbeyan 8-20 kânunuevvel 81 tarihli nizamname mucibince ken
disine muhavvel olan varidatı saire misillû Düyunu Umumiyei Osmaniye 
İdaresi marifetile idare ve istihsal olunacaktır. Hunlardan maada hü
kümeti seniye tahvilâtı mezkûrenin muhassasaîı seneviyesi için teminatı 
munzamma olmak üzere Aydın Vilâyeti ağnam resminden senevî on 
bin liralık bir meblâğ dahi tahsis eder. Düyunu Umumiyei Osmaniye 
İdaresi varidatı cedidei muhavveleden vııktıbulacak hasılatının ieab eden 
miktarını salifülbeyan tahvilâtı cedidenin mııhassjsaiı senev iyesine «ır f 
ile bakisini hazinei celileye teslim eylemeği taahhüd etmiştir. 

Madde 4 — Balâda gösterilen tahvilâtı cedid" r' ı şekli ve metnile 
kıtaatının miktarı ve bunların tanzim ve neşrine müleferri bususalı saire 
Düyunu Umumiye İdaresile bilittifak Maliye Nezaretince tayin edile
cektir. 
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Madde 5 — Varidatı mezbuvedcn dahili sandık olacak miktarı is
tikrazın faiz ve resiilmale mahsub akçesinin tediyesine kifayet etmediği 
takdirde hükümet: «eniye varidatı umumr'eden noksanının ikmalini ta
ahhüd eder. 

• 

No: 27 — \karat bedeli icarı üzerine ebniye resmi tarhına 
dair Nizamname 

21 zilkade 1305, 21 temmuz IMU 

Madde 1 — Hanya ve Resmo ve Kandiye Şelıirlerile Yenişehir 
ve Kisa Mukistli ve Vamos ve Kalyos ve Kıdano ve Palyohora ve 
Ay Nikola ve Direpetre ve Esine ve. Milopotmıık.-itli ve Halpa ve Aı-
hanes ve Ispolanya Kasabalarında kâin akarat bedeli icarları üzerine 
ehniye resmi tarh ve tahsis olunur. 

Hanya ve Resmo ve Kandiye Şehirlerinin varuşlan ile bilcümle 
kaymakamlık ve müsalâha meclisleri merkezleri şehirler «mıfına da
hildir. 

Madde 2 - - Ebniye rüsumu uç şehirlerde yii/de beş ve kn«ahalta 
dahi yüzde iki buçuk miktırdan ibaret olacaktır. 

Madde?) - Hanya \c Resmo ve Kandiye Şehirlcrile '.ntılan:: 
nahiye devairi dahilinde bulunan varırlarda \e nvvlûr (lanva Şeh
rine mensub olmak üzere Halpa Kaeah,T<ında kâin akara! birinci - ı n ı f 

olan yüzde beş ebniye resmine lâbi olup birinci m.ıddede » c a n >c taıitd 
olunan bilcümle kasahat ile kaymakamlık ve müsalâha me.-Uslcri mer
kezlerinde kâin bilcümle akaratı saire dalı i ikinci - ı t n f olan \'"ı/'lı» iki 
buçuk ebniye resmine tâbi olıcaktır. 

Madde 1 — Akarat bedeli icarı üzerine larholunaı ak ebn've i ç i 

minin tayin ve tahsisince ashabı akarat ile miistecirler beyninde miin'a-
kid mukavele e?a« ittihaz olunacak ve bedeli icarın mukavelenamede 
muharrer olan miktarının sıbbatince tereddüd ve iştibah hasıl ol
duğu halde bedeli icarın miktarı hakik;si mpd.ıVi atiıedc gösterildiği 
veçh üzere tahmin ve takdir ettirilmek üzere keyfiyet ehli bibreve ha
vale olunacaktır. 

Madde !î - Maddei sabıkada beyafı olunduğu üzere 'alıibi ıkar 
ile mii.sterir bevrıinrle nıiin'akid mukavelenin «ıhhatiııee tereddii ! ve 
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iştibah nasıl okluğu vc bir dr .^abibi akar ile ınüstecir be) ninrle mu
kavelename mevcud bulunmadığı takdirde bedeli icarın takdir vo tah
mini işbu nizamname ahkâmının suveri icraiyesi hakkında makamı vi
lâyetten tastir olunacak tahriratı mahsusada gösterilecek surete tevfikan 
icra kılınacaktır. 

Madde 6 — Ashabının kendi idaresinde bulunan mahzenler işbu 
nizamnamede beyan olunan resme tâbi olmıyacak ise de bir mahzen 
sahibinin idaresinde birden ziyade mahzenler bulunduğu takdirde bun
lardan yalnız birisi resimden muaf olup kusur mahzenler ise yüzde 
beş ebniye resmi abz ve istifa olunacaktır. 

Madde 7 — Tahmin muamelesi icra olundukta akar uç şehirlerden 
birisinde veya bunların varuşunda kâin ise mahallî muhasebecisi ve 
eğer bîr kaza dairesinde bulunur ise mahallî kaymakamı tarafından 
tanzim olunacak defterde ebniyenin envai ile kâin olduğu mahalle veya 
kariyenin ve sahibinin ismi ve tahdid olunan bedeli icarının miktarı 
senevisi zikir ve beyan olunacak ve herkes kesiti malûmat etmek üzere 
defteri mezkûr münasib bir mahalle talik edilecektir. 

Madde 8 — Her akar sahibi veya vekili nizamisi kendi akarının be
deli icarı miktarının tahmini hakkında defterin tarihi talikinden itibaren 
yirmi gün zarfında mahallî nahiye meclisine müracaatla itiraz etmeğe 
hak ve salâhiyeti olacağı gibi ahara aid akarın bedeli icarınca vaki olan 
muamelei tahminiyenin yerinde olmadığı veyahut tahminden sarfı nazar 
olunduğu hakkında her nahiye alâkadarı dahi kezalik mahallî nahiye 
meclisine müracaatla itiraz edebilecektir, \ ah iyc meclisinin olbabdaki 
kararlarının tarihi itasından itibaren yirmi gün zarfında meclisi idarei 

livaya istinaf olunabilecek ve istinaf hakkını hükümeti icraiye dahi haiz 
olacaktır. 

Madde 9 — Defterin muallâk kalacağı yirmi gün müddet rı i ıuv 
eyledikten sonra defteri mezkûr haklarında ilirazat vukubııhnayan aka-
rat için kat'î addolunacak ve akaratı saire için dahi ikame olunan is
tinaf davasının sureti katiyede fasıl ve riayetinden ve istinaf d:»\ası 
ikame olunmamış ise istinaf müddetinin mürurundan sonra kat'î nazarile 
bakılacaktır. 

Madde 10 — Berminvali meşruh tanzim ve tertib edilecek defteri 
esasî üaerine muhasebeci veya kaymakam resmin tahsiline teşebbüs ede
cektir 

Madde 11 — Zikrolunan defter her sene lecdid olunup mündere
catına iktiza eden tadilât ve ilâvat icra olunacaktır. 
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Madde 12 - - Akar sahibi ile müşterin beyninde akdolunan mu
kavelenamede eanibi miriye ikaı zarar maksadile miktarı sahihinden 
az bedeli icar gösterilmiş olduğu tebeyyün eder i-.e akar sahibi akarın 
kâin olduğu nahiye sandığına aid olmak üzere üç aded Osmanlı lirası 
cezayı nakdi itasına mahkûm olar-rg! gibi miriye aid resmin üç mis
lini dahi tediye edecektir. Oe/ayı nakdî i'-ab eden kabahat meclis ta
rafından hükmolunacaktır. 

Madde 13 — Akar bedeli icarından tekevvün eden deavi hakkın
da verilecek her bir istidaname akarın bedeli icarı resminin tesviye olun
duğunu mübeyyin olarak icab eden muhasebe memuru tarafından veril
miş bir kıt'a şahadetname ile beraber verilmedikçe kabul olunmıyacak
tır. 

Madde 14 — İcar ve isticar senedatında muharrer akaralın bedeli 
icarı resmi tesviye olunduğunu mübeyyin olarak icab eden muhasebe 
memuru tarafından muta bir kıt'a şahadetname müddei tarafından 
mukavelât muharririne ibraz olunmaz ise seııed.ıtı mezkûre üzerine rou-
kavelât muharriri tarafından icra derkenarı va^ olunamıyaraktır. 

MADDİ-;f MAHSUSA 

Akarat bedeli icarı re.imi ııvAtarının sureti tahkik ve tahsili ve 
bir de resmi mezkûre tâbi olan akaratı mübeyyin defatirin sureti tertib 
ve tanzimi ve işbu nizamname ahkâmımı icrasına teallûk eden teferru
atı saire meclisi idarei vilâyetin reyi istihsal olunduktan sonra makamı 
vilâyetten tahriratı mahsusa ile kararlc Vnlacaktır. 

a 

N o : 2 8 — Girit Vilâyeti usulü mulıakeıı ıei hukuk i « 
n izamnames ine zevil o l m a k üzere f ıkrai 

n izamiyedir . [ I ] 

17 zilhic^ im. 11 ağustos udi 

Zarar ve ziyan ile dava masarifatı nârı n dolayı 
kefalet ilasına dairdir 

Madde 1 — Girit Ceziresinden hariç mahallerde mütemekkin olupta 

cezirede her gûna ilişikten ari miktarı kâfi emvali gayri menkuleye ma* 

[1] Ciride mahsus usulü muhakemei hukukiye kanunu 1 inci tertip 
düsturun 4 üncü rild zeylinin 190 ncı sahifesindedir. 
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No: 2 9 — Memurin muhakemesi nizamnamesine müzeyyel 

fıkrai nizamiye [*] 

78 zilhicce 1305, 14 ağustos 1304 

Elviyei müstakille meclisi idaresinden bidayeten verilen hükümler 

en yakın olan vilâyet idare meclisinde ve Dersaadet civarında bulunan 

elviyei müstakille idare meclisinden lâhik olan hükmü iptidailer dahi 

Şûrayı Devlette istinaf olunacaktır. 

[*] Memurin Muhakematı Nizamiyesi: 1 inci tertip 1 inci cild düs
turun 604 üncü sahifesindedir. 

t. ı r. o ı.> 

lik olmayanlar cezirenin mehakimi nizamiyesi huzurunda müddei sıfatile 

hazır bulunacak veyahud her ne suretle olur ise olsun bir gûna dava 

ikame eyleyecek oldukları halde bundan dolayı müddeaaleyhe terettübü 

melhuz olan zarar ve ziyan ile dava masarifatı için müddeaaleyhin isti

dası üzerine kendisine kefaleti nakdiye itasına mecbur olacaklardır. 

Madde 2 — Üç bin kuruştan ziyade olamayacak olan kefaletin mik

tarı mütehasiminden birisinin istidası üzerine davayı vakıanın ehemmi

yeti nisbetinde olmak üzere davayı fasıl ve rüyet edecek olan bidayet 

mahkemesi veya müsaleba meclisi reisi tarafından tayin olunacaktır. 

Kefaleti mezkûre mukavelât muharriri tarafından tanzim olun

muş sened ile veyahud davayı fasıl ve rüyet eden mahkeme huzurunda 

ita olııacak ve olunmadığı halde davayı vakıanın muhakemesi icra olun

mayacaktır. 
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No: 3 0 — Düyunatı atika nizamnamesinin 16 ve 18 i»u'i 
maddelerini muaddil mevaddı nizamiyedir [ ] 

19 zilhicce 7305, 75 ağustos 1304 

Maddo 1 — Düyunatı atika mahkemeleri sıfatile idare meclislerin
de muallâk bulunan düyunatı atika maddelerine mütedair istidanameler 
fasıl ve rüyet olunmak üzere mehakimi nizamiyeye havale olunmak lâ
zım gelir. 

Madde 2 — İdare meclislerinde muallâk bulunan düyunatı atika 
maddelerine mütedair istidanameler ile evrakı müteferrialarının kâffe-
sini ve düyunatı atikaya dair olan kııyud ve evrakın cümlesini işbu ni
zamnamenin ilânı taihinden itibaren nihayet bir mah zarfında mahallî 
bidayet mahkemeleri kâtiblerine ba defter devr ve teslim etmeğe meca-
lisi idare kâtibleri mecburdurlar. 

Madde ?> — Düyunatı atika maddelerinin mehakimi nizamiyede es
nayı fası' ve niyetinde düyunatı atika maddelerine dair olan nizamatı mah
susa ahkâmına tevfiki muamele olunacaktır. Düyunatı atika maddelerine 
dair olup mecalisi idarede muallâk bulunan istidanameler her ne suret 
ve kaide üzere tanzim olunmuş ise bunlara muteber nazarile bakılacak
tır. Davanın ibtiline veya istidaname münderecatının mübhem olduğuna 
veyahut istidanamenin imzasız bulunduğuna ve bir de istidanamenin müd-
deaaleyhe tebliğ ve ita edilmediğine dair vukubulacak her güna itirazat 
gayri mesmudur. 

Madde 4 — Şayet mecalisi idare tarafından kararı karineler veril
miş olupta bunların ibtali veya tadili hukuku müktesebeye halel getir
mez ise bu gibi kararlar düyunatı atikaya dair muallâk olan istidana
melerin havale olunacakları mehakimi nizamiyede fasıl ve rüyeti esna
sında mehakimi mezkûre tarafından ibtal veya tadil olunabilecektir. 

Madde 5 — Mukannen olan dava masarifi mecalisi idareye verilme
miş ise bu masarifi mehakimi nizamiyeye tesviyesine müddei mecbur 
olacaktır. 

Madde 6 — Düyunatı atika hakkında verilecek ilâmat ahkâmı usulü 
muhakemei hukukiye nizamnamesinde muharreT usul ve kavaide tevfi
kan icra olunacaktır. 

[7] Düyunatı atika nizamnamesi 1 inci tertip düsturun 3 üncü cild 
zeylinin 182 nci sahifesindedir. 
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No: 3 2 — Girit Vilâyetinde esnayı istintakta kizben şahadet 
edenlerin icrayı müoazatmn dair nizam 

19 zilhicce 1305, 27 ağustos 1304 

Cinayet veya cünha ile miittehem olan bir şahsın lehinde veya aley
hinde olarak bir istintak memuru huzurunda bilerek yalan söyleyen ve
ya hakikat hali inkâr veya ketmeden olursa cünha için olduğu halde 
bir aydan altı maha ve cinayet için olduğu takdirde üç mahdan bir sene
ye kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

No: 3 3 — Girit Vilâyetince muvazenede murakkam tahsisatın 
mavuzuulehinden gayri yerlere ademi sarfına dair 

Kararname 

19 zilhicce 1305. 75 ağustos 1304 

Muvazenenin masraf cihetinde murakkam tahsisattan hiç birisinin 
muvazenede gösterilen ciheti sarfından gayri mahalle sarfı caiz değildir. 

No: 31 — Girit Vilâyetince var'rdatı emiriye mültezimlerine bahş 
veya vade suret ile müsaade olunmamasına 

dair nizamname 

77 zilhicce 1305, 13 ağustos 1304 

Madde 1 — Varidatı emiriye mültezimlerine bahş veya mehil sıı-
retile hiç bir müsaade olunmayacaktır. 

Madde 2 — işbu nizamnamenin tasdikinden itibaren sekiz sene 
mürur etmedikçe lağvı veya tadili kabil olmayacaktır. 
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No: 3 4 — Ebniyei emiriye ve vakfiye inşaat ve tamiratı 
hakkındaki nizamnameye zeyl [*] 

26 zilhicce 1305, 22 ağustos 1304 

üersaadette vaki olup biliktiza emaneten tamir ettirilecek ebniyei 
vakfiyenin keşfi evvelleri evkafı hümayun hazinesi mühendis ve kalfa 
ve memurları marifetlerile icra olunmak mücaz olup keşfi sanileri işbu 
nizamnamenin faslı rabıına ve maktuan yapılacakların münakaşaları 
faslı saniye tâbi olacaktır. 

[*] Ebniyei emiriye ve vakfiye inşaat ve tamirutı hakkındaki nizam
name I inci tertip düsturun dördüncü cildinin 553 üncü sahifesindedir. 

N o : 3 5 — Girit Vilâyetince Eşçar ve fidanlara ika olunan 
ziyan hakkına nizamname 

19 zilhicce 13U5, 15 ağustos 1304 

Madde 1 — Her bir nahiye kendi dairesi dahilinde eşçar ve bağlara 
vesair çok senelik fidanlara kesmek ve kabuğunu sökmek ve aşı kalem
lerini mahvetmek suretile veya sair suretle ika olunan ziyanın tazmi
ninden dolayı mesul olacaktır. Hayvanatın ika edeceği ziyanlar hak
kında bekçiler talimatında sarahat bulunduğundan bu misi Hû zivanlar 
müstesnadır. 

Madde 2 — Şahsı mutazarrır veya bunun vekili veyahut ciheti 
menfaati bulunan diğer bir şahıs vukuu hali icab eden istintak memur
larına ve ziyanın dairesi dahilinde vukubulduğu nahiye müdürüne der
hal ihbar etmeğe ve fezahatı vakıa için nizamatı mevcudenin ahkâmı 
cezaiyei meriyesine tevfikan icabının icrasını taleb eylemeğe mecbur 
olacaktır. İstintak memurlarile nahiye müdürü dahi ya bu yolda vuku-
bulacak istidaya müsteniden veyahut resen nihayet beş gün zarfında vu
kuu hali batakrir tasdik etmeğe ve işbu takriri tarihi tanziminden itiba
ren üç gün zarfında icab eden cünha meclisi müddeiumumisine takdim 
etmeğe msebur olacaklardır. 

Madde 3 — Şahsı mutazarrır veya salâhiyeti olan diğer her bir şahsı 
ziyankârın muahazai kanuniyesine bakılmaksızın ziyanın tarihi vu-
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kuundan itibaren yirim gün zarfında ziyanın dairesi dahilinde vukubul-
duğu nahiye aleyhine olmak üzere icap eden mehakimi nizamiyeye taz
minat davası edebilecektir. 

Bu misillû deavi müstaceliyeti hakkında başkaca karar itasına ha
cet olmaksızın mevaddı müstace)eâen addolunarak sureti müstacelede 
olarak fasıl ve hüküm olunacak ve lâyetegayyer halinde verilecek karar 
aleyhine temyiz davası caiz olmayacaktır. 

Madde 4 — Şahsı mutazarrır yirmi gün müddeti zarfında nahiye 
aleyhine ikamei dava etmemiş veyahut davası usul ve kaidesine muvafık 
olmamasından dolayı red olunmuş ise deavii hukukiye olan ahkâmı ni
zamiyeye tevfikan ziyankârın veya muinlerinin aleyhine olarak diğer 
dava ikame etmeğe şahsı merkumun salâhiyeti olacaktır. Şu kadarki 
gerek nahiye ve gerek ziyankâr mahkûm olur ise şahsı mutazarrır verilen 
kararı yalnız ziyankâr aleyhine icra ettirecektir. 

Madde 5 — Bedeli ziyanın sülüsanını lâyetegayyer halinde verile
cek kararın tarihi tebliğinden itibaren elli gün zarfında şahsı mutazarrır 
tesviye etmeğe nahiye dairesi mecbur olacaktır. Bunun için rüsumu mu
kannene itasile mükellef olan alâkadarana veya ahaliye ve bir de alâka-
darandan olmasa bile şayet nahiye dahilinde bulnan çoban ve hancılara 
ve arazi bekçilerine nahiye dairesi tarafından iane tarh olunacaktır. 
Bunlar her birisinin emval ve emlâkine bakılmaksızın ianeyi alesseviye 
tediye edecektir. 

Kuvvei zaptiye nahiye dairesi tarafından vukubulacak taleb üzerine 
ianenin taksimine muavenet etmeğe mecbur olacaktır. 

Madde 6 — İanenin tevzii nahiye meclisi tarafından ve bunun im-
tinaı takdirinde yalnız nahiye müdürü canibinden icra olunacaktır. İane
nin tevzii hakkında tanzim olunacak mazbata kuvvei icraiye memuruna 
derhal bittakdim tarihi takdiminden itibaren üç gün zarfında olbabda 
karar vermeğe memuru mumaileyh mecbur olacaktır. Kuvvei icraiye 
tarafından muameleyi tasdikiyesi icra olunduktan sonra ianenin sureti 
tevzii gayri muhik olduğundan bahisle hissesine isabet eden ı.iktar 
akçeyi tesviye etmekten istinkâf kimsenin hakkı olmayacaktır. 

Madde 7 — ianenin sureti tevzii tasdik olunduğu tarihten itibaren 
kırk sekiz saat zarfında nahiye müdürü tarafından bir kıta ilânname çı
karılıp mahalli muradeye bittalik ianeye mecbur olanlar kendilerine 
tarh olunan iane miktarını mezkûr ilânnamenin talibinden itibaren on 
gün rnrfında nahiye tahsildarına koçanlı ilmühaberle tesviye etmek 
üzere davet olunacaktır. MezUf'.r on gün müddet zarfında h i s l i n i tesviye-
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etmeyen olursa hissesine isabet eden miktarı akçenin üç misline mü
savi eezai nakdî itasına mahkûm olacaktır. Gerek iane akçesi ve gerek 
cezayi nakdi tevkif sııretile dahi tahsil olunacaktır. 

Madde 8 - - Şahsı mutazarrıra itası lâzım gelen r ktarı akçeden 
az para tahsil olunmamasına tekayyüd ve ihtimam ob nacak ve eğer 
şahsı mutazarrıra itası lâzım gelen akçenin tenziline1 n sonra fazla 
kalır ise fazla kalacak miktar akçe nahiye sandığında mevkuf tutu
larak nahiye dahilinde vukubulacak diğer ziyan için yeni iane tarhına 
lüzum görüldüğü halde sarf ve istimal olunacaktır. 

Madde 9 — Ziyanı vaki iki ve daha ziyade nahiyenin hududunda 
vukubulmuş ise ziyana duçar ettirilen malın hududunda kâin olduğu 
nahiyelerinin kâffesi olmalın beher nahiyede bulunan miktarın cesa
meti nisbetinde olarak tazminatın tesviyesine mecbur olacaktır. Ziya
nın vukubulduğu mahallin tahsisi hakkında icab eden mahkemei niza
miye tarafından karar verilecek ve eğer tahsis olunan mahallin hangi 
nahiyeye mensub olduğu hakkında tereddiid hasıl olursa bu babda kııvvei 
icraiye tarafından karar verilecektir. 

Madde 10 — Eşcar ve bağlara ve çok senelik fidanlara vukııbulan 
ziyandan dolayı tazminat tesviyesine mahkûm olan nahiye evvelâ ziyana 
mütecasir olanlardan ve saniyen bunların kefillerinden kefaleti mütesel
sile ile tevkif suretile dahi tazminatı mütalebe ve ahz ve istifaya haklı 
olacaktır. 

Madde 11 — Etvarı hasenelerı hakkında nahiye meclisince itminan 
hasıl olmayan nahiye alâkadaranı veya diğer nahiye alâkadaranından 
olup nahiyede bulunanlar veya ahar mahal ahalisi nahiye meclisinin 
kararile kefalet itasına mecbur olacaktır, trae olunacak kefil mekfulünbi-
hin tesviyesine mahkûm olupta itasına muktedir olamayacağı tazminat ve 
masarif ve cezayi nakdileri tediye etmeğe mecbur olacaktır. 

Kefalet ita edecek şahıs nahiye alâkadaranından olmak ve emvali 
gayri menkuleden münbahis lâakal bin kuruş senevi irada malik olmak 
lâzım gelecektir. Kefalet itasından imtina edecek olanlar nahiye alâka
daranından ise nahiye müdürünün istidası üzerine icabeden musaleha 
meclisi tarafından zabıta nezareti altına aldırılacağı gibi iki yüz kuruş
tan üç yüz kuruşa kadar cezayi nakdi itasına dahi mahkûm olacaklar 
ve eğer ahar nahiye alâkadaranından ve diyarı ahar ahalisinden ise ke-
zelik zaptiye nezareti altına aldırılıp olmiktar cezayi nakdi itasına dahi 
mahkûm olacaklarından maada nahiye meclisince verilip kuvvei icrai-
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yece tasdik olacak karar üzerine nahiyeden tart ve tehid olunabilecek 
lerdir. 

Madde 12 — Arazi bekçileri hakkında olan talimatın işbu nizam
nameye mugayir olmayan ahkâmı meriyiiliera kalacaktır. İşbu nizam
namenin mer'iyeti 5 sene için olacak ve bu müddetin mürurundan sonra 
işbu nizamname adi ekseriyetle tasvib olunacak sarih bir nizamla fesh 
olunmadığı takdirde mer'iyetine devam olunacaktır. 

No: 3 6 — Müskirat nizamnamesine zeyl [*] 

26 zilhicce 1305. 22 ağustos 1304 

Madde 1 — Bitlis, Erzurum, Berut, Trabzon, Halep, Bağdat, Ankara. 
Cezayiri Bahrisefit, Diyarıbekir, Konya, Sivas Vilâyetlerile İzmit muta
sarrıflığında inbik vasıtasile Arak taktir etmek isteyenler nezdinde mev
cut inbiklerin adedini mahallî düyunu umumiye idaresine haber verme
ğe mecburdurlar. 

Madde 2 — İdareye haber verilen inbikler mührü resmî ile tem
hir olunacaktır. 

Madde 3 — Memhur inbikler ile Arak taktiri murad olundukta ida
reye haber verilerek memurları marifetile mühürleri fek ettirilecektir. 

Madde 4 — Arak taktir olunduktan sonra âmirinin talebi üze
rine inbikler tekrar temhir olunacaktır. 

Madde 5 — Birinci ve ikinci maddelerin ahkâmı iktizasından olan 
muamelâttan vareste olmak isteyenler istimal etmedikleri zamanda inbik-
lerini idareye teslim edebileceklerdir. 

Madde 6 — İnbik satanlardan maada her kimin nezdinde idareye 
haber verilecek temhir ettirilmemiş veyahut idareye haber verilmeksizin 
mevzu mühürleri fek edilmiş Arak taktirine mahsus inbik zuhur eder ise 
inbikler zabt olunduktan başka beher inbik için birinci defada dört ve 
ikinci defada sekiz ve üçüncü defada on ve tekerrürü halinde her defası 
için onar adet osmanh altını cezayi nakdî alınmakla beraber işbu inbik-
lerle Arak taktir ve furuht olunduğu idarenin iddiası üzerine sabit olur 
ise sabit olan miktar üzerinden iki kat resmi mirî istifa edilecektir. 

[*] Müskirat resmi hakkındaki nizamname: 1 inci tertip 2 nci cild 
zeylinin 52 nci sahifesindedir. 
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N o : 3 7 — Ziraat Bankası Nizamnamesi 

19 zilhicce 1303, 15 ağustos 1304 

BİRİNCİ FASIL 

Madde 1 — Menafi sandıkları yerine kaim olmak üzere bir Ziraat 
Bankası teşkil olunmuş ve menafi sandıklarının hukuk ve vezaifi işbu 
bankaya devredilmiştir. Bankanın merkezi idaresi Dersaadette olacak 
ve vilâyet merkezlerinde ve ziraatçe ehemmiyeti olan sancaklarda birer 
şubesi bulunacaktır. 

Madde 2 — Ziraat Bankası deyn için kanunen furuhtu caiz olan 
emvali gayrimenkule terhin veya kefaleti kaviye iraesile işbu nizamname 
ahkâmına tevfikan zürraa akçe ikraz ve faizle ita olunacak nukudu ka
bul eylemek ve ziraate müteallik muamelâtı sarrafiyeye hizmet ve 
vesatet etmek üzere teşkil kılınmıştır. Ancak bankanın bir sene zarfında 
faizle kabul edeceği mebaliğ miktarının o senenin iptidasında tahakkuk 
edecek sermayesinin nısfını tecavüz etmemesi meşruttur. 

Madde 3 — Ziraat Bankası hükümeti seniyenin himayetinde \ e ti
caret ve Nafıa Nezaretinin tahtı nezaretindedir. 

İKtNCİ FASIL 

Bankanın sermayesi 

Madde 4 — Bankanın sermayesi evvelâ bin üç yüz iki senei mali
yesi nihayetine kadar menafi sandıkları namına ahız olunup teraküm 
eden nukudu mevcudeden saniyen menafi sandıklan maılûhaUndan hu
sule gelecek mebaliğden salisen bin üç yüz üç senesi maliyesi iptidasından 
itibaren aşarın onbirdc biri nisbetinde alınan hissei ianeden rabian ban
kanın tesisinden itibaren vukubulacak ikrazat faizinden terekküp ede
cek ve sermayenin miktarı on milyon liraya baliğ olduğu tarihten itiba
ren salifülbeyan onbirdc bir hissei ianenin ahzından sarfı nazav oluna
caktır. 

Madde 5 — Ziraat Bankası hissei ianesi varidatı öşriye ile beraber 
istihsal olunacak ve üçyüz üç senei maliyesinden itibaren aşarı maktuan 
ihale ve ilzam olunan mahaller bedelâtı öşriyesine mahsuben vukubulan 
tahsilattan ve aşarı emaneten idare olunan yerler aşarından satılan zehair 
esmanından onbirde biri mal sandıklarından ba sened makbuz Ziraat 
Bankasına teslim edilecektir. Ve varidatı öşriye emaneten idare olunup da 
zehairi öşriye aynen sarf ve istimal olunıir i«e Ziraat Bankası hissesi ay-
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nen ifraz olunarak hanka heyeti idaresi marifetile bilmüzayede banka 
hesabına furuht olunacaktır. 

Madde 6 — İlzam olunan aşar bedelâtından ve aynen satılan zehairi 
öşriye esmamndan mal sandıklarına teslim olunan mebaliğin onbirde 
birini bilâtehir Ziraat Bankasına ita ve teslime memurini maliye mecbur
dur tehir itasına sebeb olanlardan yüzde altı hesabile faiz alınınr. 

Madde 7 — Menafi sandıklarında mevcud olup Ziraat Bankasına 
devredilecek olan senedatın tarihi devrinden itibaren faizi yüzde altı he-
sebile yürütülecek ve işbu senedatın havi olduğu mebaliğin nihayet iki 
seneye kadar tahsiline itina edilecektir. 

Madde S — Bankaya nakten akçe tevdi edenlere senevi yüzde dört 
faiz verilir. 

Madde 9 — Hariçten bankaya akçe ikraz edenlerin akçelerini ne 
zaman isteyecekleri senetlerinde tayin ve beyan olnacak üç aydan az vade 
ile veyahut bilâ müddet bankaya tevdi olunan rnebaliğ için faiz veril-
miyecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Bankanın sureli idaresi 

Madde 10 — Ziraat Bankasının idarei umumiyesi bir müdürü umu
mî ve müdürü sani ve idare meclisine mtıhavveldir. 

Madde 11 — Bankanın dersaadette bulunacak merke-i idaresi mü
dürü umumisine senevi yüz elli ve müdürü saniye altmış ve mııhar:<>e 
memuruna kırk sekiz ve veznedara otuz allı bin kuruş maaş verilecekti!. 
Ve meclisi idarenin intihap ve tenıibile istihdam olnacak memurini sairo 
maaşatma ve masarifi müteferrikaya sarfohınmak üzere nihayet senevi 
altmış bin kuruş tahsis olunabilecektir. Maaşat ve masarifi mezkûrenin 

tenzil ve tenkisine lüzum görüldükte idare meclisinin kararı ve ticaret 
ve nafıa nezaretinin tasdîkile icabı icra olunur. 

Madde 12 — Ziraat Bankasına tayin olunacak müdürü umuminin 
yirmi beş bin liralık ve müdürü saninin ve veznedar ve muhasebecinin 
on bir bin liralık birer kefil irae eylemeleri şarttır. 

Madde 13 — Edirne ve Aydın ve Selanik ve Konya ve Sivas Vilâ
yetleri merkezlerinde teşkil olunacak ziraat bankaları şubeleri müdürle
rine senevi otuz altışar ve muhasebecilerine on sekiz ve veznedarlarına 
dokuzar bin kuruş maaş verilecek ve memurini saire maaşilç masarifi mü
teferrika karşılığı olarak nihayet senevî yirmi yedişer bin kuruş tahsis olu
nacaktır Vilâyatı saire merkezlerinde teşkil olunacak şube müdürlerine 
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senevi yirmi dörder ve muhasebecilerine on ikişer ve veznedarlarına al
tışar bin kuruş maaş verilecek ve memurini saire maaşile masarifi müte
ferrika karşılığı olrak nihayet senevi on sekiz bin kuruş tahsis oluna
caktır. Liva merkezlerinde teşkil olunacak şube müdürlerine senevi on 
ikişer \ e muhasebecilerine altışar ve veznedarlarına dörder bin ikişer yüz 
kuruş maaş tahsis olunacak ve memurini saire maaşile masarifi mütefer
rika karşılığı olarak senevi sekizer bin kuruş tahsis olunacaktır. 

Madde 14 — Bankanın müdürü umumisi ve muhasebeci ve vezne
darı Ticaret ve Nafıa Nezaretinin tensibi üzerine ba iradei seniyei hazreti 
padişahi nasb ve tayin olunur. Şubeler memurini müsabakat imtihanile 
müdürü umumî ve idare meclisi tarafından intihap ve nezaretten tasdik 

ile tayin olunur şubelerin müdür ve muhasebeci ve veznedarları ke
falet nizamnasine tevfikan kefalete rapt olunur. 

Madde 15 — Bankanın müdürü umumisi şuabatm müdür ve me
murini sairesinin azil ve nasbim ve merkez ile şubelerin teşkilâtına ve 
sureti idaresine müteallik bususatı meclisi idare kararile icra eder banka 
namına icra olunan kâffei muamelâta müteallik evrak ve senedat ve 
kontratoları imzaya ve banke namına edilecek davalar için tarafından 
bizzat veya vekil tayinile ikamei davaya ve banka aleyhine vukubulacak 
davalarda bizzat veya vekil tayinile müdafaaya mezundur. Şubelerde 
bulunan müdürler şubenin bulunduğu vilâyet veya liva dahilinde banka 
namına vukubulacak muamelâtı müdürü umumî gibi ifa ederler. 

İdare Meclisi 

Madde 16 — Bankanın idare meclisi müdürü umumî ve saniden ve 
Şûrayıdevlet ve Divanı Muhasebat azasından birer zat ile ticaret ve nafıa 
nezaretinden müntahap bir ve Dersaadet ziraat ve ticaret odaları tarafın
dan ikişer azadan ve Dersaadet ziraat müfettişi evvelinden ibaret olacak 
ve meclise Şûrayıdevletten tayin olunacak zat riyaset edecektiı. Ticaret 
ve ziraat odalarından müntahap aza her iki senede bir defa tebdil edilir. 
Çıkan aza yeniden intihap olunabilir. İdare meclisi lâakal ayda bir defa 
içtima edecek ve müdürü umumî tarafından görülecek lüzum üzerine 
fevkalâde olarak dahi toplanabilecektir. 

Madde 17 — Bankanın taşrada bulnan şubeleri idare meclisi şube 
müdürü ve ziraat müfettişi ile ticaret ve ziraat odaları ve dairei bele
diye azasından müntahap ikişer zattan mürekkeb olacaktır. İşbu meclise, 
ticaret ve ziraat odalarile mahallî belediye meclisinden tayin olunacak 
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azadan hükümeti mahalliyece intihap olunacak birisi riyaset eder idare 
meclisi ayda bir ve lüzumu takdirinde daha ziyade içtima eder. 

Madde 18 Her içitma için umum idare meclisi azasına birer 
lira ve şube idare meclisi azasına meclisi idarece verilecek karara göre 
ya nısıf veya çeyrek lira verilir. 

Madde 19 — Her içtimain zabıt varakası balâsına meclis azasından 
hazır olanların isimleri kayıt olunur meclis azasından sülüsanı hazır 
olmadıkça hiç bir meseleye karar verilemez ve azadan hiç bir kimse 
vekâleten itayı rey edemez. Mecliste cereyan eden müzakeratın zabıt 
varakaları meclisin reisi ve azası tarafından imza edilir. Ve işbu zabıt 
vakaları bir defteri mahsusa kayıd edildikten sonra müdür ve idare me
murları ile azadan bir zat tarafından imza olunur ve bilicab istinsah 
olunan zabıt suretleri müdüriyet tarafından tasdik ve ita olunur 

Madde 20 — Müdüre aid vezaifden olmak üzere işbu nizamnamede 
tayin olunan mevaddın gayri hususat için idare meclisince bilmüzakere 
karar verilir. Merhunatm fruhtu ve şubelerin tesis veya lağvı ve her 
mah ve sene nihayetinde verilecek muhasebe defterlerinin tasdiki ah
kâmı nizamiyece lüzum görünecek tadilâtın ve bankanın lehinde veya 
aleyhinde tehaddüs eden deaviye müteallik mesailin müzakeresi ve kon-
trato akdi ve sâl muhasebesinin tanzimi ve muhasebe haricinde bilicab 
akçe sarfına mezuniyet itası ve hususatı sairenin tayini suveri icraiyesi 
idare meclisinin cümlei vezaifindendir. 

Madde 21 —• Ekseriyeti ara-ile ittihaz edilen kararların icrasınca 
müdür ile meclisi idare beyninde vukua geleck ihtilâfın halli ticaret 
ve nafıa nezaretine aittir. 

Müfettişler 

Madde 22 — Bankanın muamelâtını teftiş etmek ve nizamnamenin 
temamile mevkii icraya vazına nezaret eylemek ve sâl muhasebesini tet
kik ve bankaya müteallik malûmatı lâzime ve mütaleatı mahsusalannı 
meclisi idarede beyan ve ledelicab ticaret ve nafıa nezaretine ve banka
nın merkez idaresine işar etmek ziraat müfettişlerinin cümlei vezaifin
dendir. 

Madde 23 — Müfettişler tarafından taleb vukuunda bankanın mu
hasebe defterleri ile kâffei muharreratını iraeye memurlar mecburdur. 
Müfettişler lüzumu takdirinde veznenin ve nakit makamında mevcut 
olan evrakın hesabına dahi bakabilirler ve ifayı vazifeye ihtimam etme
yen memurları lâzım gelen mahalle işaT ve bevana mecburdurlar. 
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DÖRDt'INCÜ FASIL 

İkrazın şeraiti 

Madde 24 — Ziraat Bankası iki suretle akçe ikraz eder her sene fa
iz ve resülmale mahsuben isabet edecek meblâğ tesviye olunmak şartile 
bir seneden on seneye kadar veya faizle resülnıali veyahut yalnız faizi 
mukassatan ve resülmali inkizayi vadede toptan tediye olunmak üzere üç 
mahdan bir seneye kadar para ikraz eder ikraz edilen meblâğ nakden 
tesviye edilir. 

Madde 25 — Zürradan maadaya akçe irbahı katiyen memnudur. 
Madde 26 — Ziraat Bankasından akçe istikraz edecek olan kimse 

emvali gayri menkulesile temini deyn etmeğe mecburdur. Şöyleki akarı 
sırf mülk veyahut mukataalı vakıf yerlerden ise onu terhin ve arazii 
emiriye veyahut tahsisat kabilinden olan arazii mevkufeden ise vefaen 
ferağ ile temini deyn eyler ve vadesi hululünde edayı deyn etmediği tak
dirde ol akarı ahare furuht veyahut ferağ ile esmanından deynini eda 
etmek üzere banka müdürini vekâleti devriye ile tevkil eder. 

Zürradan olup da emvali gayri menkulesi bulunmayanlara kefili 
malî i!e akçe ikraz olunur. Fakat kefilin emlâk sahibi olması ve ikraz 
olunacak akçeyi tediyeye muktedir bulunması ve kefil müteaddid ise 
ahvali müç'xmialarının yine bu şeraite muvafık olması şarttır. Ve müs-
takrizlerin istikraz edecekleri mebaliği hakikaten ziraatçe olan ihtiyaç
larına sarfeyleyeceklerini kariyelerinin ihtiyar meclisi veya ziraat odası 
tarafından verilmiş bir şahadetname ile beyan ve isbat eylemeleri lâ
zımdır. 

Madde 27 — Müstakrizin terhin edeceği emvali gayri menkule 
sigorta ettirilecek kısımdan olduğu halde sigorta ettirilmemiş ise ikraz 
olunacak akçe emvali gayri menkule kıymetinin nısfını teraviiz efmire-
cektir. 

Madde 28 — Bir şubenin sermayesi on beş bin lirayı mütecaviz ise 
o kazanın ahalisinden bir şahsa ikraz olunacak akçenin miktarı nidavet 
on beş bin kuruşu ve sermaye on binden on bcs bin liraya kadar ise 
bir şahsa ikraz olunacak akçenin miktarı on bin kuruş ve sermave on bin 
liradan aşağı ise bir şahsa ikraz olunacak akçenin miktarı h°ş bin kuru
şu tecavüz edemez. 

Madde 29 — Bankanın ikraz eylemiş olduğu meblâğ için r^nsvî 
yüzde altı faiz alınır ve bir defalık olarak idare masrafı namile yüzde 
bir resim de ahz olunur. 
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Madde 30 — Banka tarafından edilecek ikrazal faizleri ile mebaliği 
müstakrazaya mahsuben vukubulacak tediyat altı aydan altı aya veya 
seneden seneye ita olunacaktır. Ancak ashabı düyun muayyen olan müd
detin inkızasından evvel deynini faizile beraber her ne zaman ister ise 
bankaya tediye edebilir. 

Madde 31 — Vadei ınuayyenenin hululünde taksiti senevi ile faizi 
seneviyi eda etmeyen medyunlara iki aya kadar ifayı deyn etmeleri 
için banka tarafından bir ihbarname gönderilir ve bunun bir nüshası 
medyuna imza ettirilir. Yazısı olmayan ve ihtarnameyi kabulden imtina 
eden medyunlar ihtarnameleri kanunu mahsusuna tevfikan tebliğ etti
rilir. Müddetin inkızasında zimmetini ifa etmeyen veya temini deyin ey-
lemeyen medyunların emvali merhuneleri hakkında muamelei lâzime 
icra olunarak bankanın matlûbu tahsil olunur. 

Madde32 — Muharebe vuknile mevkii harple bulunmak ve mahsulü 
afetzede olmak gibi azar sereden medyunların mazereti mesrudeleri 
banka idaresince bittahkik tebeyyün eylediği halde lüzumu kadar mehil 
verilir. 

Madde 33 — Ziraat Bankasından olunan ikrazata müteallik deav'i 
mevaddı müstaceleden ad olunarak mevaddı saireye bittercih rüyet 
olunur. 

Madde 34 —• Terhin olunacak emvali gayri menkulenin sureti ta
sarrufuna dair olan sened münderecatına ve müstakriz tarafından otuz 
beşinci madde mucibince verilecek malûmat ve teminata ve bankaca 
muhamminler vasıtasile icra kılınacak keşif ve tahmine göre tebeyyün 
edecek kıymeti hakikiyesi üzerine banka idare meclisince tensib oluna
cak miktar akçe ikraz olunacaktır. 

Madde 35 — Medyun lamamile tediyei deyn eyledikte banka ile 
olan mukavelenamesi münfesih olur ve vergi idaresine malûmat veril
mek iktiza eder ise icabı hemen icra olunur. 

BEŞİNCİ FASIL 

Müstakrizlerin bankaya sureti müracaatı 

Madde 36 —• Akçe istikrazına talih olan kimse terhin edeceği emvali 
gayri menkulenin ne cins emlâkten ve ne mahalde kâin olduğuna ve 
ahvali sairesine dair iktiza eden evrakı resmiye ve müsaddakayı ve istik
raz edeceği meblâğın ziraata münhasır olduğuna dair almış olduğu 
şahadetnameyi bulunduğu mahallin ziraat bankası şubesine ya bizzat 
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veya bilvasıta irsal eder banka tahkikatı lâzimeyi bilifa ikraz edeceği 
meblâğı hemen tediye eyler. 

ALTINCI FASIL 

Bankanın sâl muhasebesi 

Madde 37 — Ziraat Bankasının senei maliyesi her senei rumi-
yenin martı iptidasında bed' ile şubatı nihayetinde hitam bulur. Ayın 
hitamında şubeler merkeze hesap cetveli göndermeğe mecburdur, işbu 
hesaplar bankanın idare meclisi tarafından tasdik edilir. Ve bankanın 
bulunduğu vilâyet gazetesile ilân olunur. 

Madde 38 — Her sene nihayetinde şubeler sene hesabını merkeze 
ve merkez umum bankanın hesabını idare meclisine tasdik ettirdikten 
sonra Ticaret ve Nafıa Nezaretine gönderecek ve işbu •-âl muhasebesi 
nezaretçe dahi tetkik ve tasdik olunarak Babıâliye irsal olunacaktır. 

YEDİNCt FASIL 

Taksim ve tevzii temettü 

Madde 39 — Sene nihayetinde bankanın idare masarifinden maada 
temettüatı saf iyesi zirde muharrer surette tevzi ve taksim edilir. Evvelâ 
temttüün üç kısrmda bir kısmı sermayenin tezyidine saniyen baki iki 
kısımdan bir kısmı her şubesinin bulunduğu vilâyetin ahvali ziraiyesinin 
terakkisine salisen sülüs temettü her şubeden merkeze gönderilecek ve bu 
akçe ile ticaret ve nafıa nezareti tarafından hayvanatın teleften vikayesi 
ve esb ve sığırın ıslâhı ecnası ve ahalinin menfaatini mucip mahsulât 
yetiştirilmek üzere tohumlar celp olunarak meccanen zürraa tevzi ve itası 
ve envai mezruatın tezyidi vt mahsulâtın teksiri için lâzım gelen «ey
lerin istihzar ve istihsaline sarf olunacaktır. 

Hatime 

Madde 40 — Ticaret ve Nafıa Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

Madde 41 — Memleket sandıkları hakkında düsturda münderiç 
27 rebiülevvel sene 84 tarihli nizamname işbu nizamname ile feshohın-
muştur. 

Madde 42 — Bankanın muamelâtı dahiliyesi mafiMis bir nizamname 
ile tayin ounacaktır. 

[Memleket sandıkları nizamnamesi 1 inci tertip düsturun 2 nci cil
dinin 387 nci sahifesindedir.] 
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No: 3 8 — Umuru şeriyeden dolayı tahtı muhakemeye alınacak 
nüvvabın mercii mahkemeleri hakkında mazbata 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden kaleme alınıp meyanei ben-
degânemizde mütalea olunan işbu mazbatada gösterildiği veçhile umuru 
şeriyeden dolayı muhakemelerine lüzum görülecek kaza naiblerinin 
makamı Meşihattan badel istizan mensub oldukları liva meclisi ida
resinde ve liva naiblerinin velayet meclisi idaresinde ve Dersaadete bait 
olan vilâyet merkez naiblerinin en yakın olan bir vilâyet meclisi ida
resinde ve Dersaadete karib olan merkez nüvvabının dahi Şûrayı Devlet 
muhakemat dairesinde icrayı muhakemeleri muvafıkı hal ve maslahat 
olacağından olveçhile ifayı muktazası tezekkür olundu ise de katibei ah
valde emrüferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

21 zilkade 1305. 17 ağustos 1304 

Umuru şeriyeden dolayı tahtı muhakemeye alınmasına lüzum gö
rülecek nüvvabın mercii muhakemeleri hakkında canibi valâyı meşihat-
penahiden mebus tezkere üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden 
kaleme alınıp meclisi mahsusu vükelâdan tezyil olunan mazbata leffen 
arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hususunda her ne veçhile 
iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi müteallik ve şerefsudur b u y ulur 
ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim 
kılındı efendim. 

21 zilhicce 1305, 17 ağustos 1304 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulaıı işbu 
tezkerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei Hi
lâfetpenahi şeref müteallik buyurubnuş olmağla olbabda.... 

18 zilhicce 1305, 14 ağustos 1304 

» 
No: 3 9 —- Yün ve pamuk ipliği ve akmişe vesair imaline 

mahsus anonim Osmanlı Şirketi Nizamnamei 
Dahüisidir 

21 zilhicce 1305, 19 ağustos 1304 

Zirde vaziülimza yün ve pamuk ipliği ve akmişe imaline mahsus 
bir fabrika inşasile idare ve işletilmesi için 22 recep sene 1303 tarihli ferma
nı âli mucibince tarafı devleti aliyeden atufetlû Ahmed Refik vcSaadeîlü 
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Reşit Beyefendiler Hazaratile müteveffa Refik Beye verilen imtiyaz ve 
bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için şeraiti atiyeye tevfikan bir 
anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BÎRİNC.t FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi vr merkezi beyanındadır 

Maddei — Teati olunan şartname ve şerefsııdur eden imtiyaz 
fermanı âlisi ahkâmına tevfikan yün ve pamuk ipliği ve akmişe vesaire 
imaline mahsus bir fabrika inşasile idare ve işletilmesi için zirde tarif 
olunacak hissedaran beyninde bir Osmanlı anonim şirketi teşkil olun
muştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı yün ve pamuk ipliği ve akmişe ve
saire imaline mahsus anonim şirketi osmaniyesi olacak ve tabiiyeti sı-
fatile tabiî devleti aliyenin kavanin ve nizamatı umnmiyesine tâbi bu
lunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Dersaadette olacak ve memaliki os-
maniyenin sair mahallerile memaliki ecnebiyede şubeleri bulunabile
cektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya müd
deti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 
olan yirmi .seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

İmtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde â — Ashabı imtiyaz yani atufetlû Ahmed ve saadetlû Reşit 
beyefendilerle müteveffa Refik bey veresesi ba fermanı alî kendilerine 
verilen hukuk ve taahhüdatı şirkete devretmiş ve şirket ashabı imtiyaz 
sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve vezaifçe anların makamına kaim olmuş
tur binaenaleyh ashabı imtiyaz fermanı alî ile imtiyaza müteallik kâffei 
evrakı şirkete teslim etmeye mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi kırk beş bin beş yüz ingiliz veyahut 
elli bin Osmanlı lirasından ibaret olup beheri beş ingiliz yani beş buçuk 
aded osmanlı altını itibarile dokuz bin yüz hisseye münkasemdir heyeti 
umumiyenin işbu sermayeyi tezyid etmeye salâhiyeti olacağı gibi şirket 
sermayesinin nısfın tecavüz etmemek üzere Ticaret ve Nafıa Nezaretinin 
tahtı teftişinde olarak tahvilât dahi ihraç edebilecek ve işbu tahvilât 
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•şirketin emval vc emlâkile temin edilerek birinci derecede bir hakkı relini 
haiz bulunacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istihsal 
olunduktan sonra sureti katiyede teşekkül etmiş addolunacak ve tekasiti 
mübeyyin muvakkat serıedat verilecek ve sermayenin nısfının tediyesinde 
ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye tahvil edi
lecektir şirketin hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fran
sızca veya sair lisanlar ile tanzim olunacaktır. 

Sermayenin baki kalan doksanı şirketin ihtiyacattna göre meclisi 
idarenin kararile Dersaadet vesair lâzım gelen mahallerde elsinei muh-
telifede çıkan resmî ve gayri resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı 
keyfiyet olunarak mutalebe olunacaktır. 

Madde 8 —- Hisseler bedelinin nısfı tediye oluncaya deyin senedat 
ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye olun
madıkça kabili havale ve furuht olamıyacaktır ve bunların havale ve 
furuhtu şirketin defterine kaydedilerek ziri bayi ile müşteri ve müdi-
randan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti havale 
ve furuhtu senette dahi zikr ve işaret kılınacaktır bedelin nısfı tediye 
olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer buluna
caktır. 

Madde 9 —- Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkısam değil
dir Ve şirket her hisse için bir sahib tanır bir hissedarın varis veya da-
yinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını 
talep ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler 
ye istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti umumi-
yenin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 -— Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahiplerinden teehhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete 
hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevî yüzde altı 
hesabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmeyen senedat as
habı aleyhine ikamei dava etmeye ve hisseleri dahi satmağa salâhiyeti 
olacaktır ve bu makule satılması lâzımgelen hisse senedatının numara
lan gazeteler marifetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş gün 
sonra şirket hiç bir güna ihtara ve muamelâtı adliyeye macbur olmamak 
ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet veyahut memaliki 
mahrusanın sair borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul 

T l C. fi F. 1 1 
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olunmamış ise müzayede tarikile hisseleri saUıracakür. bu veçhile furuht 
olunan senedat iptal olunacak ve müşterilere eski senedlerin numarala-
larını havi olmak üzere yeni senedat ita kılınacaktır şirketin matlubu 
tevkif olunduktan sonra fazlası satılan hisse senedatının ashabına ita ve 
esmanı mezkûre şirketin tesviyei matlubuna kifayet etmediği takdirde 
noksanı kendisinden taleb ve istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

Madde 12 — Şirket umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafından 
mansub ve beşden on bire kadar azadan mürekkep bir meclisi idareye 
ihale olunacak ve şu kadar ki ilk beş sene müddet için teşkil olunan mec
lisi idare heyeti saadetlu Reşid Bey Efendi Hazretleri ve Mösyö Nira-
min Alferd Dobson ve Mösyö Con tomas ve Mösyö Holt ve Mösyö Con 
galove ve Kambiyo Esham ve İtibarı Umumii Osmani Dersaadet Ban
kalarının meclisi idareleri azasından birer zat ile Mösyö Cems Vitalden 
yani ceman dokuz azadan ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umu
miyenin tasvibine arzolunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Beş 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 çkarılarak yerlerine aharı intihab ve tayin kılına
caktır. Şu kadar ki, çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi olacak 
ise de ayda bir defa toplanması lâbüttir. Müzakeratın muteber olması 
lâakal nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi idare
nin kararlan hazır bulunan azanın ekseriyeti arâsile muteber olur. Te-
savii arâ vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik edilir ve anda dahi 
tesavii arâ vuku bulur ise mevzuubahis olan madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı defteri mahsusuna kay
dolunur ve ziri reis ile hazin bilmeclis bulunan aza tarafından imza 
edilir. Zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak için reis 
veya vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri şirketin elli hisse 
senedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezkûre şirketin san* 
dığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılama
yacaktır. 
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Bunların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin 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 eyleyecek ve intihabı kat'î gelecek heyeti umumiye tarafından icra 
olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis ve reisi 
sani intihab eder ve reisin veya reisi saninin gıyabında vekâlet etmek 
üzere azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya mu
vakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet et
mek üzere azadan birini tayin edebilirler. Şu kadar ki vekâlet edecek 
azanın kendi reyinden başka birden ziyade reyi olamayacaktır. 

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 umumi-
yeye arz ve tevzi olunacak temettüün miktarını teklif eder. Meclisi 
idarenin reisi gerek müddei ve gerek müddeaaleyh sıf atile huzuru maha-
kimde bizzat veya bilvekâle şirkete vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut tamamen azasından bir 
veya bir kaç zata ba vekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi 
cariyenin rü'yet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zat tev
kil eyleyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temettüattan 
başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahzedecek-
lerdir. İşbu ücretin miktarı heyeti umumiye tarafından tayin kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

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

Madde 24 — Heyeti umumiye her senenin iîk altı mahı zarfında 
meclisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi iç
tima eder. Bundan başka meclisi idare icab ettikçe sureti fevkalâde de ola
rak heyeti umumieyi davet edebilir. 
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Madde 25 - Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal on 
hisseye malik olan hileiimle hisesdarandan mürekkeb olacaktır. Heyeti 
umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hisseda
ra m n her on hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki hissedar olma
yanların hissedaraııa vekAlet etmeleri caiz olamayacaktır. 

Madde 26 Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir mah evvel 
yirmi dördüncü maddede beyan edildiği veçhile gazetelerle ilân oluna
caktır. 

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten şir
ket sermayesinin bir rubuna müsavi hisse senedatına malik hissedarlar hazır 
bulunur is sureti muntazamada teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umu
miyede hazır bulunacak hissedarın mutasarrıf oldukları hisselerin sa-
lifüzüikir bir rub'a müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedle-
rini on gün zarfında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle 
teslim etmeleri davetnamelerde ihtar olunacaktır. 

İşbu heyeti umumiyenin def'ai ulâ içtimaında hazır bulunan his-
sedaranın asaleten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mik
darı derecei kifayede olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak 
içtimaa davet edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin mikda
rı ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş 
olan hususat hakkında icrayı müzakerat edeceklerdir ve bu veçhile cer-
yan eden müzakerat mer'i ve muteber olacaktır. 

Birinci içtima ile ikinci içtima beynindaki müddet on beş günden 
dûn ve bir mahdan ziyade olmayacak ve ikinci içtimain davetnameleri 
yirmi gün evvel icab edenlere gönderilecektir. 

Madde 28 - - Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder ve 
reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihab eylerler heyeti umumiyede hazır olup en ziyade his
seye malik olanlardan iki hissedar rey toplamak hizmetini ifa eder hey
eti umumiye kâtibi reis ile rey toplamağa memur olanlar tarafından 
tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata ekseri
yeti arâ ile karar verilir müzakere olunacak mevaddın cetveli meclisi 

idare tarafından tanzim edilir işbu cetvele dahil olacak mevnd mec
lisi idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından lâakal bin hisseye 
malik olan hissedaran tarafından yevmi içtimadan lâakal otuz gün evvel 
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vuku bulacak teklrfattan ibaret olacaktır, işbu cetvele dahil olmayan 
hususat heyeti umumiyede müzakere olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti umumiye bilcümle besabalın tetkiki için tayin 
olunan bir veya müteaddid müfettişlerin memuriyetlerini tasdik eder. 

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 ve bunları ledelmü-
zakere ya kabul veyahut red eder ve hissei temeltüü tayin ile tebdili iktiza 
eden meclisi idare azasının yerlerine diğerlerini nasb eder ve şirketin 
bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakc.e kararı kat'î ita ve 
meclisi idarenin icab eylerse iktidarını tevsi eyler. 

Fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten jirket sermayesinin 
lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça 
sermayenin tezyidine veyahut altıncı madde mucibince tahvilât ihracına 
karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin müzakeratı zabt ve kayıd olunur 
ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa memur olanlar ve kâtip 
tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her içtimamda hazır bulunan 
hissedaranın esamisini ve her birinin hamil olduğu hisselerin miktarını 
mübeyyin bir cetvel tanzim ile mevcut olanlar tarafından imza edilip 
zabıt defterinin o günkü varakasına rabt ve taleb vukuunda alâkadarana 
tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclilihticar- ibraz olunacak heyeti umumiyenin zabıt 
sureti veya fıkaratı müstahreeesi meclisi idare reisi veya vekili tarafın
dan imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâ
mına tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya muhalif reyde 
bulunan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ FASIL 

HesabaU seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasından bed' 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur fakat birinci senei ma
liye müstesna olarak şirketin sureti katiyede teşkili tarihi ile ertesi kâ
nunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır mec-
liri idare her sene nihayetinde şirketin matluba t ve duyunatını havi bir 
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defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı 
heyeti umumiyenin içtimaından evvel müfettişlere irae ve tebliğ edecek
tir. 

ALTINCI FASIL 

Müessis hisseleri ve temettüatın sureti taksimi ve resul-
male mahsub akçe beyanındadır 

Madde 36 — Hissedarana sırf temettüün yüzde yirmisi tevzi edile
bildiği takdirde baki kalan temettüden evvel emirde cümlesine yüzde yir
mi beşe istihkak vermek ve isme muharrer olmamak üzere müessis hisse
leri ihdas olunup bunların şekil ve adedi meclisi idare canibinden tayin 
olunacaktır şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvelâ bilâ istimna 
hisselerin cümlesine faiz olarak yüzde on ve saniyen ihtiyat akçasını 
teşkil etmek üzere yüzde beş ifraz olunduktan sonra kusurunun vüzde 
onu mütesaviyen müdirana ve yüzde doksanı hissei temettü namile his
sedarana tevzi edilir. 

îşbu yüzde doksan şirketin tediye olunmuş sermayesinin yüzde onu
na muadil bulunduğu halde baki kalan fazlasının yüzde yirmi beşi mü
essis hisselerine ve yüzde yetmiş beşi hissedarana tevzi edilir. 

Madde 37 — Heyeti umumiye meclisi idarenin teklifi üzerine şir
ket sermayesinin itfası için lâzım gördüğü bir mikdar akçanın ifrazına 
karar verebilir ve bu veçhile tayin olunan mikdar heyeti umumiyece 
bittetkik güzeşte ve ihtiyat akçası ve hissei temettü ve otuz altıncı madde
de gösterilen cümlei tevziattan evvelce senevi vuku bulacak hissei temet
tüden ifraz edilip hisseler üzerine tediye olunan meblâğı tenkise hasre
dilecek ve meclisi umumî bu muamelenin suret ve nevini ve evkatını 
tahtı karara alacaktır işbu ihtiyatı mahsusun faslı atide beyan edilecek 
ihtiyat akçasına şümulü olmayacaktır. 

YEDÎNCt FASIL 

ihtiyat akçası 

Mailde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı seneviye-
den müfrez mebaliğden hasıl olacak ihtiyat akçası masarifi fevkalâde ve 
gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçanın mikdarı şirket ser
mayesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçası ifraz 
olunmayacaktır. 
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Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde beş faiz itabına 
kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçasından ikmal edilebile 
çektir. 

Madde 40 — Şirketin inkızayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçası bilcümle hisse-
daran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 

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 müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini tek
lif edebilir şu kadarki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile birleş
mesi maddeleri hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

Madde 42 — Meclisi idare şirket sermayesinin sülüsanı zayi 
olduğu halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek ü.'.ere he
yeti umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti münkaziye oldukda veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesh olundukda içtima eden heyeti umumiye şirketin 
sureti kat'ı muamelât ve hesebatma karar verecek ve kat'ı hesap için 
bir veya bir kaç memur tayin edecektir. 

Heyeti umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda olduğu gibi 
kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar ve salâhiyetini istimale devam 
edecektir kat'ı muhasebe memurları heyeti umumiyenin kararı ve hükü
meti seniyenin müsaadesi/e şirketi mefsuhanın hukuk ve senedat ve taah-
hüdatını diğer bir şirkete veya ahar bir kimseye devir ve ferağ edebile
ceklerdir. 

Madde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husu-
sata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket ser
mayesinin lâakal sülüsanına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran 
hazır olmadıkça ceryan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 
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No: 40 - Resmi Damga Kanununun 23 üncü maddesine 
müzeyyel fıkrai kanuniye 

26 zilhicce 1305, 22 ağustos 1304 

Emanet ve taahhüdlü mekâtip ve telgraf makbuz senedatına yapış
tırılıp işbu kanun ahkâmına tevfikan iptal olunmıyan pullar için ahzı 
lâzım gelen cazayi nakdî pulu bermucibi kanun iptal etmiyen posta 
veya telgraf memurinin maaşından bittevkif düyunu umumiye idaresine 
gönderilecek ve bu suretle istifa olunacak cezayi nakdî kaçak ihbariye
lerine dair olan talimat ahkâmına tevfikan taksim edilecektir. 

• 

No: 41 — Posta nizamname! dahilisile tarifei merbutasınm 
bazı mevaddı muaddele ve müzeyyelesi [ 1 ] 

27 zilhicce 1305, 23 ağustos 1304 

Nizamnamei mezkûrun 10 ve 27 nci mevaddı muaddeleleri 

Madde 16 — Memaliki mahrusai şahanede postalarla berren ve 
bahren naklolunan mektuplardan beher on beş gram için seviyyen kırk 
para ücret ahzolunacaktır. Sıkleti on beş gramı tecavüz eden mektup
lar ücretine beher on beş gram ve küsuratı için ücreti asliyenin bir 
misli zammolunur ve mektubun taahhüdlenmesini mürsil taleb eder
se balâda tayin olunan ücret her, kaç kuruşa ve siklet her kaç grama 
baliğ olur ise olsun taahhüd ücreti olmak üzere bir mektup için yalnız-
kırk para ahzedüecektir. Taahhüdlü ve taahhüdsüz bilcümle müraselât 
ve mükâtebatın ücuratı peşin ahz ve istifa olunur ve mektuplar üzerine 
vazolunacak pullar behemehal mürsil tarafından yapıştırılıp postaha-
nece mürsil in gözü önünde üzeri battal mührile damgalandıktan sonra 
maddei sabıkada muharrer sandığa bırakılacaktır. 

Madde 27 — Taahhüdlü mektuplar için mürselünileyhten vusul 

ilmühaberi istihsalile mürsile iraeye postahane mecburdur. 

[1] Posta nizamnamesi 1 inci tertip düsturun 3 üncü cild zeylinin-
27 nci sahi)'esindedir. 
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Nizamnamei mezkûrun emanaU nakdiye tarifesinin 3 üncü 
maddei muaddelesi 

Madde 3 — Gümüş emanetler için her vilâyet dahilinde ve seva-
hilin yekdiğeri arasında ve demiryollar ve imtiyazlı şirket araba yol
lan üzerinde bulunan mevakif beyninde bir kuruştan bin kuruşa ka
dar üç kuruş ücret alınacaktır ve binden yukarı beher bin kuruş ve kü
suratı için altmış para ücret zammolunaoaktır. 

Nizamnamei mezkûrun gazete ücuratı tarifesinin 6 ncı maddei 
muaddelesi 

Madde 6 — Gazetelerin beher elli gramından on para ücret alı
nacağı gibi yüz grama kadar yirmi ve bundan yukarısı beher elli gram 
ve küsuratı için onar para ilâve edilecek ve nihayet sıklet iki bin gra
mı tecavüz etmeyecektir. 

Nizamnamei mezkûrun S inci maddesine müzeyyel fıkra 

Madde 8 — Emanetçi ve poliçecilerin postacılık e tme : d.ıhi ka
tiyen memnudur. 

« 

Not 42 — 5 zilkade 1303 tarihli Emlak ve Temettü Vergisi 
Nizamnamesinin 12 nci maddei muaddelesi [ 1 ] 

3 muharrem 1306, 29 ağustos 1304 

Madde 12 — Tahrir ve tahmin muamelâtı hitam bulduktan sonra 
temttü ve emlâk vergisi için vergiyi verecek eşhasın namlarına numa
ralı ve koçanlı matbu ve her taksit için koçanlı olarak her sene mart 
ihtidasında ve her sene için başka başka vergi tezkeresi tevzi olunur ve 
tahsilat vuku buldukça muamelâtı cariyesi hanei mahsusuna kaydolunur 
ve muşaan tasarruf olunan emiâk ve arazinin hissedarlarına isabet eden 
vergi miktnnı mübeyyin başka başka tezkereler verilir. Zayiden tezkere 
verilmek için yüz para harç alınacağı gibi mükellefim ahalinin müfredat 
emlak ve arazisini şamil olan ve ilân makamında olup her kariyenin 
muhtunnda buluan hulâsa defterini zayi eden muhtarlardan on parası 
masarifi imlâiyesi ve on parası kağıt baha ve masarifi tab'iye olarak be
her Varak İçin yirmi para alınır. 

[1] Emlâk ve temettü vergisi nizamnamesi: 1 inci tertip 5 inci cild 
düsturun 503 üncü sahifesindedir. 
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N o : 4 3 — Girid Nevahi Nizamnamesirlir 

FASLI EVVEL 

Alelûmum nevahi beyanındadır 

Madde 1 — Kazada başkaca bir dairei idare teşekkül edip devairi 
idaresi cezirenin şubei idaresine merbut olan kariyelerin mecmuana na
hiye itlâk olunur. 

Madde 2 — Cezire nahiyelerinin hudud ve devairi ve merkezleri 
alâhalihi ibka olunur. 

Madde 3 — Hanya ve Resmo ve Kandiye Şehirleri ile tsperlinka 
ve Aziziye Kasabalar: kelevvel birer nahiye itibar olunacaklardır. 

Madde 4 — İcab eden nahiye meclisi tarafından vuku bulacak 
teklife müsteniden meclisi idarei vilâyetçe karar verilmedikçe bir na
hiye hududuna bir güna tağyirat icrası mümkün olamıyacağı gibi mer
kezinin dahi ahar mahalle nakli kabil olmayacaktır. 

FASLI SANİ 

Nevahi alâkadaranı ve alâkadaran defterleri beyanındadır 

Madde 5 — Yirmi bir yaşını ikmal etmiş olan her bir Giritli bir 
güna usul ve kaide gözetmeksizin cezire nevahisinden birine alâkadar 
yazılmağa mecbur olacak ve yazıldıktan sonra artık on birinci maddede 
beyan olunan şerait ve muamelâtı ifa olunmadıkça ahar nahiyeye alâ
kadar yazılamayacaktır. Herkesin ailesi yani zevcesile evlâdları bittabi 
sahibi ailenin mensub bulunduğu nahiye alâkadaranından madud ola
cak ve mechulünneseb çocuklar validelerinin alâkadar olduğu ve lakıt 

çocuklar dahi bulunmuş veyahut infak ve iaşe edilmiş oldukları nahi
yeye mensub bulunacaklardır. 

Madde 6 — Şimdiki halde mevcud olan nevahi alâkadaranı def
terleri esas ittihaz olunaraktan nevahi müdiranı tarafından miiceddeden 
tertip ve tanzim olunacak alâkadaran defterleri nevahi daireleri akla-
mında hüsnü muhafaza edileceklerdir. Vefat edenlerden maada şimdi
ki defterlerde esamisi muharrer olanların isimleri mezkûr def at iri ce-
dideye tahrir ve terkim olunacaktır. Nevahi alâkadaranı defterlerinin 
vakit ve sureti tanzim ve tertibi ve defatiri mezkûrenin sureti tertip ve 
hıfzına müteallik teferruatın kâffesi makamı vilâyetten ba tahriratı mah
susa tayin olunacaktır. 
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Madde 7 — Sureti meşruhaya tevfikan tertip olunacak alâkadaran 
defterlerinden istinsah edilecek cetvelin olbapta nahiye müdürü tara
fından olunacak ilân tarihinden itibaren otuz gün devanı etmek üzere 
nahiye dairesinde talik ettirileceği gibi bir kıta sureti dahi nahiyenin 
doğrudan doğruya mensup bulunduğu idarei hükümeti mahalliyeye ve 
oradan dahi mahalli musalâha meclisi reisine irsal ve isra ve cetvel 
aleyhine vukubulacak itirazat reisi meclis huzurunda serd ve ityan edile
cektir. Mezkûr alâkadaran defatiri cetvelinin ber minvali meşruh nahiye 
dairesinde muallâk buluduğundan bahsile münderecatına bilcümle alâ
kadaran kesbi ittila etmek ve aleyhine şayet itirazat var ise dermeyan ey
lemek üzere müracaat etmeleri zımnında nahiye müdürü tarafından çı
karılıp nahiye dairesi dahilinde kâin kuranın kâffesine talik ettirilecek 
veya.icabı halinde dellâl vasıtasile işae olunacak olan ilânname ile 
davet olunacaktır. 

Madde 8 — [Vahiye alâkadaranmdan her biri alâkadaran defterle
rinde yolsuz olarak yazılmış olduğunu görecek olanlar aleyhine balâda 
beyan olunan otuz gün müddet zarfında mahallî musalâha meclisi reisi 
huzurunda tahriren itirazat dermeyan veyahut ismi defatiri mezkûrede 
münderiç olmayan bir kimsenin terkim ve tahririni talep edebilecektir. 

Madde 9 — Itirazatı vakıa musalâha meclisi kalemine tarihi tesli
minden itibaren on beş gün zarfında musalâha meclisi reisi tarafından 
fasl ve rüyet olunarak bunun tarafından verilecek kararlar ita olun
dukları tarihten itibaren beş gün zarfında bidayet mahkemesi reisi huzu
runa istinaf edilecek ve bidayet reisi tarafından dahi nihayet on beş 
gün zarfında kat'î ve lâzimülicra olmak üzere karar verilecektir. Bu 
kararların fıkrai hükmiyeleri mevkii icraya vazolunmak üzere musalâha 
meclisi veya bidayet mahkemesi reislerinin sai ve ikdamile mahallî 
mutasarrıf ve kaymakamına gönderilecektir. Musalâha meclisi veya bi
dayet mahkemesi reisleri tarafından verilecek kararların keyfiyeti itası 
ol meclis veya mahkemenin kâtibi marifetile mahkeme dairesinde talik 
ettirilecek bir lâyiha ile ilân ve işaa olunacaktır. 

Madde 10 — Itirazatı vakıa sureti kat'iyede fasl ve rüyet olun
duktan sonra olbapta verilen karar mucibince alâkadaran defterine kay
dı veya defteri mezkûrdan terkini lâzım gelen eşhas esamisinin kayıt 
veya terkini muamelesi mahallî mutasarrıfı veya kaymakamı ile beraber 
nahiye müdürü tarafından icra kılınacaktır. 

Madde 11 — Nahiye alâkadaranmdan her birisi ahar nahiyeye ya
zılabilir ise de bu bapta isminin muharrer bulundğu nahiye alâkadaran 
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defterinden terkini için tarafından nahiyei mezkûre müdürüne tahriren 
istida olunacağı gibi her hangi nahiyeye alâkadar yazılmak isteyor ise ol 
nahiyenin alâkadaranı defterine derci için dahi tarafından ol nahiye-
müdürüne ita olunacak diğer bir kıta istidaname ile taleb ve istida olu
nacak ve kendisine müracaat olunan nahiye müdürü sahibi istidanın 
ismini olbapta tutulan cetveli mahsusa muvakkaten kayıt ve terkime 
mecbur olduğu gibi vefat etmiş veyahut her ne suretle olur ise olsun 
nahiye alâkadaran sıfatını tebdil eylemiş olanların esamisini dahi 
kezalik cetveli mezkûre sebt ve tahrir eyleyecektir. 

Nevahi alâkadaranı defatirinin müceddeden muayene 
ve tashihatı beyanındadır 

Madde 12 — Sene zarfında maddei salife mucibince muvakkaten 
alâkadar yazılmış veya vefat eylemiş veyahut her ne suretle olur ise 
olsun alâkadar sıfatının tebdil veya zayi etmiş olanları havi cetvelin 
suretleri senede bir defa olmak üzere makamı vilâyetten ba tahriratı 
mahsusa tayin ve tahsis olunacak vakıtta nahiye müdürü tarafından na
hiye derununda memeri nas olan mahallerde talik ettirilecek ve işbu 
defterlerin tarihi taliklerinden itibaren muallâk bulunacağı otuz gün 
zarfında sekizinci madde ahkâmına tevfikan vukubulacak itirazat üzerine 
lâzım gelen muamelâtı saire dokuzuncu ve onuncu maddelerde gösteril' 
diği vech üzere icra kılınacaktır. 

Madde 13 — Ahkâmı sabıka mucibince tertib ve tanzim olunacak 
alâkadaran defteri defatiri intihabiyeyey esas ittihaz olunacak ve bunun 
bir kıta musaddak sureti nahiye müdürü tarafından hükümeti mahalli-
yeye bilâ ifatei vakit irsal ve isra kılınacaktır. 

Madde 14 — Bir nahiyenin alâkadaran defterine yazılan kimse 
ol nahiyenin sahih alâkadaranından madut olarak nahiyesinin kâffei 
hukuna nail ve her türlü mükellefiyetine tâbi olacaktır. 

FASLI SALİS 

Nevahi memurları ile bunların sıfatı memuriyetleri 
ve silsilei meratipleri beyanındadır 

Madde 15 — Her nahiyede bir nefer nahiye müdürü ve bir nefer 
nahiye müdürü muavini ile sekiz azadan mürekkeb olmak üzere bir na
hiye meclisi intihab olunacağı gibi nahiye merkezi ittihaz olunan kari-
yeden maada sair her bir kariyede dahi tarafı ahaliden kaidei mer'iyeye 
tevfikan ekseriyeti haiz bulunan mezhebe tâbi olmak üzere birer nefer 
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nahiye müdürü vekili intihali olunacak ve vekil kariyesinde nahiye 
müdürüne vekâlet edeceği cihetle nahiye müdüründen alman evamirin 
icrası ve kariyesinde umuru nahiyeye aid vukubulacak her bir husus hak
kında nahiye müdürüne malûmatı seria itası maddelerince takayyüd ve 
ihtimama mecbur olacaktır. 

Madde 16 — Diğer mezhebe mensub sekenei saireden maada islâm 
veya hiristiyandan kırktan ziyade familya bulunan bir nahiye muhtelit 
nahiye ad ve itibar olunacak ve nahiye memurları berveçhi âti intihap 
olunacaktır. Şöyleki nahiye müdürü nahiyede ekseriyet üzere bulunan 
mezhep ahalisinden ve müdür muavini dahi ekalliyet üzere bulunan mez
hep ahalisinden olacak ve nahiye meclisi a?alannın dahi beş neferi ek
seriyet ve üç neferi dahi ekalliyet üzere bulunan mezhep efradından ve-
familyaların adedi yüz elliden ziyade olan mahallerde ise meclisi mez
kûr azaları münasıfeten intihap edilecektir. 

Madde 17 — Nevahi memurlarının kâffesi memurini müntehibeden 
iseler ds idare memurları sıfatını haiz bulunacaklar ve nevahi müdür
leri ile bunların muavinleri ve nevahi meclisi Girit Vilâyetinin şubei 
idaresinde vahidi kıyasi yani fer'i ve nevahi müdürlerinin kuradaki ve
killeri dahi kariyede şubei idarece vahidi kıyasii me-zkûre vekâlet et
mek üzere kesir vahidi kıyasi itibar olunacaklardır. 

Madde 18 — Kuradaki vekiller nahiye müdürüne ve müdür ile na
hiye meclisi dahi mahallî mutasarrıfı veya kaymakamı ile bunların nez-
dirtdeki idare meclisine tâbi olacaklardır. 

Madde 1° Bilcümle nevahi memurlarının mezuniyet ve salâhi
yetçe kuvvei adliyeye bir gûna taalluk ve irtibatı olmayıp sırf kuvvei 
icraiye ve zabıtaya irtibatı olacaktır. 

KASLI RAB i 

Nevahi memurlarının sureti intihapları beyanındadır 

Madde 20 — Kuradaki vekillerden başka nevahi memurlarının in
tihabat! birincisi cuma ve üçüncüsü pazar olmak üzere üç gün imtidad 
edecek ve onuncu ve on üçüncü maddeler ahkâmı mucibince tertip edile
cek alâkadarrr defterinden mahallî mutasan 'finin veya kaymakamın 
say ve ikdamile ahz ve istinsah ettirilecek defatiri intihabiye esası üze
rine eyyamı muayyenesinde rey pusulası istimalile ve arayı umumiyei 
hafiye ile icra olunacaktır. Hanya ve Kandiye ve Resmo Şehirlerinde 
intihap defterleri mahalle bemahalle olarak tanzim edilecektir ârâ pusu
laları beyaz kâğıt üzerine yazılacaktır. 
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Madde 21 — Nevahi intihabatımn zamanı icrası lâakal dü:t inalı 
mukaddem makamı vilâyetten batahriratı mahsusa ilân olunacaktır. 

Madde 22 — Nevahi memurlarının müddeti memuriyetleri üç sene
den ibaret olacaktır. 

Madde 23 — Nevahi müdiranının kuradaki vekilleri intihabatı işbu 
nizamnamenin on beşinci maddesi mucibince nevahi memurini saire-
sinin yevmi intihabından nihayet bir mah sonra icra kılınacaktır. 

FASLI HÂMİS 

İntihab etmek salâhiyetini Itaiz olanlar beyanındadır. 

Madde 24 — Bir nahiye dairesinde rey itası salâhiyeti yirmi bir 
yaşını ikmâl etmiş olup ol nahiye dairei intihabiyesi alâkadaranmdan 
bulunan her bir şahsa aittir şu kadarki evvelâ cinayetle mahkûm olan* 
lar ile cünha için bir seneden ziyade hapis cezasına ve b u de sirkat 
veyahut yalan yere yemin etmek fazayihinden dolayı mahkûm bulu
nanlar saniyen lâyetegayyer halini kesbetmiş kararname ile tahtı mu
hakemede bulunanlar ile ashabı ceraimden olup da firarda bulunanlar 
salisen kendi emval ve emlâkinin serbestii idaresinden veyahut hukuku 
medeniyelerinden mahrum edilenler rabian tarafı hükümetten nasb ve 
tayin ve canibi ahaliden intihap olunmakta olan bilcümle muvazzaf 
memurini mülkiye ile hizmeti askeriyede bulunanlar ve nevahi müdür
leri ile bunların muvazzaf muavinleri hamisen hiristiyanların ruhani 
sınıfından olanlar ile islamların meşayih ve eimme sınıfından bulunan
lar itayı reyden müstesnadırlar. 

FASLI SADfS 

İntihap olunmak salâhiyetini haiz olanlar beyanındadır 

Madde 25 — Bir şahıs nahiye memuriyetlerinden birine intihap 
olunmak için evvelâ Giritli ve mensup olduğu nahiyeye alâkadar yazıl
mış takımdan ve yevmi intihaptan iki sene evvel Giritte temekkün et
miş kesandan sanisen otuz yaşını ikmal eylemiş takımdan salisen yirmi 
dördüncü maddede istisna olunanlardan olmak lâzım gelir evsafı mefr 
küreden başka nahiye müdürlerinin okur yazarlığı olması ve bununla 
beraber kaza nevahisinde nahiye müdürü intihap olunanlaıın yirmi 

beş bin ve şehirlerde nahiye müdürü- intihap olunanların dahi elli bir 
kuruş kıymetinde malı olacaktır. 
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Madde 26 — Yirmi dördüncü maddenin dördüncü fıkrasında be
yan olunan memurin ile hizmeti askeriyede bulunanlar yevmi intihap
tan iki mah mukaddem istifa edecek olurlar ise nahiye memuriyetlerine 
intihab olunabileceklerdir. Tarihi istifa olbabdaki istifanamenin gerek 
kabul olunsun ve gerek olunmasın mahallî mutasarrıf veya mahallî 
kaymakamına teslim ve ita olunduğu günden bed' eder ve teslim ve ita 
olunan istifaname artık geriye alınamaz. Yirmi dördüncü maddede be
yan olunan memurini muvazzafa meyanında nevahi müdürleri ve bun
ların muvazzaf muavinleri dahi dahildir. 

FASLI SABİ 

Namzedler beyanındadır 

Madde 27 — Nahiye müdiriyetine veya müdiriyet muavinliğine 
intihab olunmak isteyenler keyfiyeti yevmi intihabdan lâakal iki mah 
mukaddem mahallî mutasarrıfına veya mahallî kaymakamına ba arzu
hal beyan etmeğe mecbur olup nahiye müdiriyetine namzed olanlar beş 
ve nahiye müdiriyeti muvazzaf muavinliğine namzed bulunanlar dahi 
üç adad sim mecidiye teslim ettiğine dair sandık emini tarafından 
verilecek ilmühaber arzuhale rabtolunacak ve rabtolunmadığı halde 
arzuhal kabul olunmayacaktır. Masarifi intihabiye meblâğı mezkûrdan 
tesviye olunacak ve kusuru dahi nahiye sandığına aid olacaktır. Bir 
zatın nahiye memuriyetine namzedliği hakkı intihabı hah bulunan lâ
akal on alâkadar tarafından dahi sureti meşruhaya tevfikan taleb olu
nabilecektir. 

Madde 26 — Namzedlerin arzuhallerini ahzeden mutasarrıf veya 
kaymakam bunların esamisini mübeyyin olarak her dairei intihabiye 
için başkaca bir defter tanzim ve bunun suretini icab eden nahiye mü
dürü marifetile mahallî nahiye merkezinde talik ettirmeğe mecbur ola
caktır. 

Madde 29 — Zikrolunan namzedlerin esami defterleri işbu nizam
namenin yedinci maddesi ahkâmına tevfikan nahiye müdürü tarafından 
olbabda icra olunacak ilân tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
nahiye dairesinde talik ettirilecektir. 

Madde 30 — Namzedlerin esami defterlerinde muharrer olanların 
namzed olmak üzere lâzım gelen evsafı nizamiyeyi haiz olmadıklarından 
bahsile defatiri mezkû re hakkında vuku bulacak itiraaat işbu nizamname
nin sekizinci ve dokuzuncu maddeleri ahkâmına tevfikan dermeyan ve 
fasıl ve rü'yet edilecektir. 



Madde 31 — İtirazatı vakia kat'î ve lâyetegayyer olarak fasıl ve 
hükmolunduktan sonra nizamen namzed tanıtanlar mutasarrıf veya kay
makam tarafından icab eden karyelerde ve bir de şehirlerin memeri 
nas olan mahallere nahiye müdürü marifetile talik ettirilecek ilânna-
me ile ilân ve işae olunacaklardır. 

Madde 32 — Namzed teklif olunanların kâffesi itirazatı vakia üze
rine lâyetegayyer hüküm ve kararlar ile red olunupdâ nahiye müdiriyeti 
ile muavinliğine lâakal ikişer namzed kalmayacak olur ise ol halde mü-
ceddeden namzed teklif olunması mahallî mutasarrıf veya kaymakamı 
tarafından ihtar olunacak ve yevmi intihaba kadar baki kalan müddet 
yirmi «eki/inci madde ile onu velyeden mevaddı sairede muharrer olan 
muamelâtın icrasına gayrı kâfi bulunduğu takdirde intihabın vakti ic
rası ba tahriratı mahsusa i vilâyelpenahi talik ve tehir edilecektir. 

Madde 33 —- Namzedlerin ilân ve işaesine dair olan muamelât ne-
vahi mecalisi azalan hakkında cari olmayacak ve fakat rev itası salâ
hiyetini haiz bulunanlardan her biri azalığa inaihap olunmak evsafım 
haiz olanlardan her kimi ister ise onun nahiye meclisi azahğına intihabıp 
için rey verebilecektir. 

Madde 34 — Her namzed aranın esnayı itasından ya biz/at kendisi 
veyahut tarafından bir vekil hazır bulunacaktır. 

FASLI SAMİN 

Heyeti nezaret beyanındadır 

Madde $5 — HeT şubei intihabiyede muamelâtı intihabiye beş aza
dan mürekkeb bir heyeti nezaret canibinden idare olunacak ve heyeti 
mezkûre ahkâmı atiyeye tevfikan teşekkül edecektir şöyle ki yevmi inti
haptan on beş gün evvel mutasarnf veya kaymakam tarafından her dai
rei intihabiye için tanzim olunacak bir kıta cetveli mahsusta ol dairede 
en ziyade okur yazarlığı bulunan takımdan var ise bunlardan ve en mu
teber olup nahiye müdüriyetine veya müdüriyet muavinliğine namzet 
olmayan ve yirmi dördüncü maddede istisna olunanlardan bulunmayan 
kesandan olarak on beş yirmi zatın esamisi terkim olunacaktır. Badehu 
her cetveli mahsusta münderiç esamiyi mübeyyin puslalar meclisi ida
rei liva veya meclisi idarei kaza huzurunda olmak üzere mutasarnf 
veya kaymakam tarafından bir kutuya vaz olunarak mezkûr pusulalar
dan on kıtası kur'a suretile çıkarılıp bunlardan ilk beşinde isimleri mu
harrer zevat heyeti nezaretin azayı muntazaması ve diğerlerinde esamisi 
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muharrer olan zevat dahi azanın mülâzımları olacaktır. Kur"a sureti ile 
ilk çıkan beş zattan en ehliyetlisi mutasarrıf veya kaymakam tarafından 
heyeti nezaret riyasetine ve mülâzımlardan birisi dahi riyaset mülâzım-
lığına tayin olunacaktır. Ahalisi muhtelit olan devairi intihabiyede iki 
kıta cetvel tanzim olunarak bunlardan birisinde ekseriyet üzere bulunan 
mezhebe mensup olanlardan on on beş kadar ve diğerinde dahi öbür 
mezhebden olmak üzere sekiz on kadar zevatın esamisi terkim edildikten 
sonra her iki cetvelde münderiç esami puslaları mahallî idare meclisi 
huzurunda olmak üzere başka başka kutulara vaz ile ekseriyet üıere bu
lunan mezhebe tâbi zevatın esamisini mübeyyin puslalardan altı \ e di
ğer mezhebe mensup olanlara aid puslalardan dahi dört kıt'ası kur'a 
suretile çıkarılıp bunlardan ilk beşinde isimleri münderiç bulunanlar 
heyeti nezaretin azayı muntazaması ve diğerlerinde esamisi muharrer 
olanlar dahi azanın mülâzımları olacaktır. 

Ahalisi muhtelit olan nahiyelerde heyeti nezaret reisi ile bunun 
mülâzımı ekseriyet üzere bulunan mezhebe mensup zevattan ohn^k ü/ı.'rc 
sureti meşrtıhaya tevfikan tayin olunacaktır. 

Madde 36 — Liva veya kaza idare meralisi azası kur'a keşidesi için 
olunan davete icabet etmedikleri halde mutasarrıf veya kaymakam yalnız 
musalâha meclisi reisi ile beraber kur'a muamelâtını icra edecektir. 

Madde 37 — Mevaddı salifede muharrer olan kur'a muamelâtı hak
kında tanzim olunacak mazbataya mutasarrıf veya kaymakam ile mu
amelâtı mezkûrenin hini icrasında hazır bulunmuş olan meclisi idare 
azalan ve azalar hazır buhınmayıpda maddei sabıkada muharrer olduğu 
üzere musalâha meclisi reisi hazır bulunmuş i«e reisi mumaileyh ile kâ-
tib tarafından vaz'ı imza edilecektir. 

Madde 38 — Mevaddı sabıka mucibince kur'a isabet eduılere mu
tasarrıf veya kaymakam tarafından memuriyetlerine dair olan tayinna-
me ile beraber yevmi intihapta itayı araya mahsus mahalde hazır bu
lunmaları için davetnarıe tebliğ ve tisyar olunacaktır. 

Madde 39 — Heyeti nezaret azasından birisi memuriyetini kabul 
etmeyecek veya kabul edipde gelmeyecek veya gelip de tebaüt edecek ve 
yahut uhdesine muhavvel olan vezaifi sebeben minelesbab ifa edemiye-
cek ve bu suretle heyeti mezkûrenin ifayı vazife için derecei kifayede te
rekkübü mümkün olmayacak olur ise olhalde azayı mumaileyhin yerine 
rey kutusunda esamisi kalan ve otuz yedinci madde ahkâmınca tanzim 
edilecek zabıtnamede kayıt ve terkinleri lâzım gelen zevattan olmak üzere 

t. ı r. 6 f. u 
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bir diğeri mutasarrıf veya kaymakam tarafından nasb ve tayin oluna
caktır. 

Bu suretle nasp ve tayin olunan zevat davet olunduktan sonra dahi 
heyeti nezaretin ifayı memuriyete derecei kifayede terekkübü mümkün 
olmadığı veyahut heyeti mezkûre azasının kâffesi tebaiit eylediği tak
dirde otuz beşinci maddede muharrer olan evsafı haiz bulunan zevattan 
olmak üzere mutasarrıf veya kaymakam tarafından diğer bir heyeti ne
zaret teşkil edilecektir. 

Madde V) — Heyeti nezarette kitabet vazifesi nahiye kâtibi veyahut 
nahiye müdürünün tayin edeceği diğer bir zat tarafından ifa olunacaktır. 

Heyeti nezaretin vezaifi beyannındadır 

Madde 41 — Heyeti nezaret intihabatın esnayı icrasında intizam 
ve asayişin muhafazasınca ifayı takayyüt ve ihtimam ile icabı halinde 
asakiri zabtiyenin muavenetini talep edecekleri gibi rey itası için gelen
lerin şahsiyetleri hakkında tahaddüs edecek her gûna münazaatı ekseri
yeti âra i'e hal ve tesviye ve nahiye alâkadaranından olmayanları tard 
ve tebit ve rey itası salâhiyetini haiz olanların itayı reye mahsus mahalle 
cemi gafir olarak gelmelerini meneyleyeceklerdir. 

Madde 12 - - intizamı ihlâl edenler veyahut intihabın serbestçe 
icrasınca her ne suretle olur ise olsun sekte iras eyleyenler hakkında 
yirmi dört saat kadar tevkif emrini vermeğe veyahut mahallî nahiyesi 
menfaatına olmak ve derhal tevkifle dahi tahsil edilmek üzere elli kuruşa 
kadar cezayı nakdî hükmetmeğe nezaret heyetlerinin mezuniyet ve salâ
hiyeti olacak ve aleyhinde tevkif emri verilen şahıs itayı rey etmek 
üzere kendisine müsaade olunmasını talep edebilecektir. 

FASLI TASI 

Aranın sureti itası beyanındadır 

Madde 43 — Cezirenin her tarafında itayı reye mübaşeret olunacağı 
gün valii vilâyet canibinden vilâyet resmî gazetesine derrettirilecek 
ilânname ile vakit ve zamanile neşir ve ilân ettirilecektir. 

Aranın emri itası şemsin tulûıından bed' ile gurubu ile beraber 
hitam bulmak üzere yirminci madde ahkâmına tevfikan üç gün imtidat 
edecektir. 

Madde 44 —- Her bir kaza nahiyesinde itayı reye mahsus mahal 
olmak üzere mahallî nahiye dairesi ve Hanva ile Resmo ve Kandiye 
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şehirlerinde ise her şubei intihabi} e için mahallî mutasarrıfı tarafından 
münasib mahal tahsis ve tayin olunacaktır. 

Madde 45 — Hükümetin say ve ikdamı ve mahallî nahiye sandığı
nın masrafı ile ve vakit ve zamanı ile tehiye edilecek âra kutuları ve 
levazımatı intiha'biyei saire yevmi intihabdan bir gün evvel mahallî 
heyeti nezaretine teslim ve ita olunacaktır. 

Madde 46 — Her bir şubei intihabiyede rey puslaları bilcümle 
nahiye memurları için vazolunarak valnız bir adet âra kutusuna vaz
edilecektir. 

Madde 47 — Rey itası salâhiyetini haiz olanlar mahalli intihaba 
beşer beşer girecekler ve islâm veya hiristiyan müntehiplerden her birisi 
tutacağı bir âra puslasında nahive müdürü ve bunun muavini ve nahiye 
meclisi azaları olmak üzere rey vereceği eşhasın isimleri muharrer bu
lunacak ve beher ismin hizasında rey verilecek eşhastan her birisinin 
sıfatı işaret olunacaktır her bir müntehib rey vermek üzere bizzat mü
racaat edecek ve namzedliklevi tasdik olunanlardan başkası icjn na
hiye müdürü ve muavini olmak üzere rey veremiyecektir. 

Madde 48 — işbu nizamname ahkâmınca bir gûna vazife ifası ile 
mükellef olmayan veyahut itayı rey için davet edilmeyen kimsenin 
rey itasına mahsus mahalle girmesi memnudur. 

Madde 49 — Rey itası için gelen zatın isim ve şöbretile mahalli 
ikameti ve sinni heyeti nezaret reisi tarafından sual olunacak ve şah

siyeti hakkında münazaa zuhur eder ise heyeti nezaret icap edenler
den malûmatı muktaziyeyi alarak münazaayı vakıayı kırk birinci 
maddeye tevfikan hal ve tesviye edecektir. 

Madde 50 — Heyeti nezaret kitubet vazifesini ifa etmekle olan zat 
intihap etmek salâhiyetini haiz olanlardan her birisinin itayı rey edip 
etmediğini intihap defterine kayıt ve işaret edeceği gibi başkaca tutacağı 
bir zabıtnamede dahi zuhur edecek mesailin sureti hal ve tesviyesini ve 
intihabatı vakıaya müteallik olup heyeti nezaretçe tahtı karara alınan 
her bir maddeyi sebt ve tahrir evleyecektir. İşbu zabıtname hatime
sinde heyeti nezaretle hazır bulunan namzetler veyahut bunların mii-
lâzımlarile kâtib tarafından vaz'ı imza edilecektir. 

Madde 51 — Âra kutuları ile rey pııslalarının ve lev;ızımatı intiha
biyei sairenin sureti imali ve itayı rey emrinin sureti icra ve intizamı ve 
hey'atı nezaret vezaifinin sureti ifası ve âra kn:ularmı» intihabdan evvel 
ve sonra sureti muhafazası ile aranın suret ve mahalli tefrik ve tadadı 
hususları ile şemsin tulü ve gunıb edeceği saat makamı vilâye;!en ba 
tahriratı mahsusa tahsis olunacaktır. 
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Madde 32 — Aranın emri tefrik ve tadadı nan/edler veya bunların 
vekilleri ile tarafı hükümetten gönderilerek bir vekil hazır bulunduğu 
halde heyeti nezaret tarafından icra kılınacaktır. 

Madde 53 ~ Aranın emri tefrik ve tadadı icra olunduktan sonra 
nüshateyn olarak bittanzim imza edilecek zabıtnamenin bir nüshası na
hiye kuyudatına vaz ve hıfzedilerek diğeri dahi hey'eti nezaret reisi ile 
hükümetin vekili tarafından alvilr hükümeti mahalliyeye götürülecek
tir. 

Madde 54 — Mahallî mutasarrıfı veya mahallî kaymakamı zik-
rolunan zabıtnamevi ahzeyledikte kendisi ile musalâha meclisi reisi ve 
azasından ve hey'atı nezaret reis veyî> rüesasından mürekkeb olarak tara
fından hemen teşkil edilecek bir heyeti tedkikiyei intihabiyeye dair 
lıusıısatı intihabat zabıtnamelerinden bittedkik karar tahtına aldıktan 
sonra iktiza eden mazbatayı bittanzim en ziyade rey almış olanların 
nevahi memuriyetlerine intihab olunduklarını bâ ilânname ilân ve işaa 
eyliyecektir. Tesavii âra zuhurunda heyeti tedkikiye tarafından kur'a 
ke-jide olunarak ismi çıkan zatın intihab olunduğu ilân olunacaktır. 

Madde 55 — Nahiye memurlarından birisinin istifa veya azli veva 
vefatı halinde yerine kendisinden sonra ziyade rey kazanmış olan mez-
hebdaşı valii vilâyet canibinden nasb ve tayin edilmek üzere nevahi 
"itihabatında intihab olunan nevahi memurlarından sonra ziyade rey 
kazananların esamisi heyeti tedkikiye tarafından başkaca bir zabıtna
meye dere ve terkim edilecektir. Münhal olan bir nahive memuriyetine 
tayin olunmak üzere memuru sabıktan sonra ziyade rey kazanmış kim
se bulunmadığı takdirde memuriyeti mezkûre için müceddeden intihab 
icrası bir mah zarfında valii vilâyet tarafından emrolunacaktır. 

Madde 56—Nevahi memurlarının heyeti tedkikiye tarafından ilân 

ve işaa olundukları tarihten itibaren sekiz gün zarfında nahiye "alâka

daranından her birisi memurini mumaileyhimden biri aleyhinde 

mahallî bidayet mahkemesine tahriren itiraza! dermeyan edebilecek 

vc rrahkemei mezkûrece olbapta ve.'lecek bükün ve karar aleyhine 

on gün zarfında nıahkemei istinafı») dava rdpbj.'rnfktjr itiraza!) vakıa 

tebliğ olunduğu tarihten itibaren bej gün mürurundan sonra ilk tesadüf 

edecek yevmi muhakeme sureti aleniyede olarak fasıl ve rüyet oluna

cak vc verilen kararların lûhuk ve itası mahkeme kâtibi tarafından mah

keme dairesine talik edilecek lâyiha ile bildirilecektir. 

İstinafı dava için tahsis olunan on gün müddet lâyihanın tarihi 

taiikından muteberdir bir nahiye müdürünün veya müdür muavininin 
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intihabı mahkemece bü'ita lâyetegayyer halini kesbeden bir hüküm ve 
karar mucibince fesih ve iptal edilir ise yeniden intihap icrası valii vi
lâyet tarafından emrolunacak ve eğer nahiye meclisi azasından birisinin 
intihabı lâyetegayyer halinde bulunan bir karar ile fesholumır ise ol 
azanın yerine kendisinden sonra ziyade rey kazananlardan birisi valii 
vilâyet tarafından elli beşinci madde ahkâmına tevfikan tayin oluna
caktır. 

Madde 57 — Nevahi memurlarının intihapları icra edildikten ve 
haklarında vaki olan itirazat sureti katiyede fasıl ve rüyet olunduktan 
sonra keyfiyeti intihapları icap eden mutasarrıf tarafından tahriren 
kendilerine tebliğ ile beraber ifayı vazifeye mübaşeret etmeleri için 
kendileri davet olunacaklardır. 

Madde 58 — Yeni nevahi memurlarının memuriyetlerine mübaşe
ret etmelerine kadar sabık nevahi memurları ifayı vazifeye devam edecek
lerdir. 

FASLI AŞER 

Nevahi dairelerinin memurini sairesi beyanındadır 

Madde 59 — Nevahi dairelerinin memurini sairesi evvelâ bir veya 
daha ziyade kâtipten saniyen bir veya daha ziyade tahsildardan salisen 
sandık emininden rabian mübaşirlerden ibaret olacaktır. 

Şehir nahiyelerinde biri islâm ve diğeri hiristiyan olmak üzere iki 
nefer kâtib muavinleri istihdamına lüzum görünüp de olbabta nahiye 
meclisi tarafından verilecek kararname hükümeti mahalliye tarafından 
dahi tasdik olunur ise nevahi müdürleri tarafından nasb ve tayin olu

nabilecektir. 

Evvelâ kelebe beyanındadır 

Madde 60 — Hanya ile Resmo ve Kandiye nahiyeleri dairelerinde 
biri islâm ve diğeri hiristiyan olmak üzere mahallî nahiye müdürleri 
tarafından ikişer nefer kâtib tayin ve istihdam olunacağı gibi diğer na
hiyelerde dahi nahiye müdürleri birer nefer kâtib tayin edecekleıdir. 

Saniyen tahsildarlar beyanındadır 

Madde 61 — Nahiye müdürü muteber ve kendisinin emniyet eyle
diği zevattan olmak üzere intihab eyleyeceği bir veya nihayet iki nefer 
nahiye tahsildarlarından muteber kefil ahzeyledikten sonra bunların 
nasb ve tayinini mahallî mutasarrıfına arz vc inha edVrek vc teklif olu-
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nan zevatın derecei itibarları tarafı mulasarrıfînden bir kat daha tetkik 
ve tahkik olunduktan sonra emri nasb ve tayinleri icra veyahut diğer
lerinin intihabı lüzumu müdürü mumaileyhe emir ve inha olunacaktır. 
Kazalar nevahisinde sureti meşrnhaya tevfikan yalnız 1 irer nefer tıh-
sildar intihab olunacaktır. 

Salisen nevahi sandık eminleri beyanında 'T 

Madde 62 — Hanya ve Resmo ve Kandiye nahiyeleri dairelerinde 
nahiye müdürü muteber ve kendisinin emniyet eylediği zevattan olmak 
üzere intihab edeceği bir nefer sandık emininin kefaleti mutebere ah/ile 
nasb ve tayinini mahallî mutasarrıfına arz ve inha edecek ve kazalar 
nahiyelerinde sandık emini vazaifini tahsildar ifa eyleyecektir. 

Rabian nevahi mübaşirleri beyanındadır 

Madde 6?> — Nahiye müdürü nahiye dairesi umuru için bir veya 
daha ziyade mübaşir nasb ve tayin edebilecektir. 

Madde 64 — Kuvvei maliyeleri müsait olan nahiyelerde nahiye 
müdürü muntazam zabıta mübaşirleri veya pasban nasb ve tayin ede
bilecek ve bunların adedile mikdarı maaşatı nahiye meclisince tayin 
ve tahsis ve mahallî idare meclisi tarafından tensib ve tasdik olunacak
tır. 

FASLI AHADİ AŞER 

Nevahi müdürlerinin salâhiyet ve mezuniyetlerile vezaifi 
memuriyetleri beyanındadır 

Madde 65 — Bilcümle nahiye memurlarından yalnız nahiye müdü
rü nahiyenin kâffei ihtiyacatı hakkında mafevkindeki idare memurları 
ile yani kaymakam veya mutasarrıf ile icrayı muhabere ve mükâtebe 
edeceği gibi dava vukuu halinde mahkeme huzurunda dahi hazır bulu
narak nahiyeye icrayı vekâlet eyleyecektir. 

Madde 66 — Nahiye müdürü zabt ve rabtı mahalliye aid olan yani 
inzibatı umuminin muhafazası ile sıhhat ve adabı umumiyenin vikaye
sine ve yollar ile su mecralarının tamirat ve tathiratına ve furuht olunan 
mekûlâta nezaret ve teyakkuzu hususî ve ekyal ve evzanın ayarı ve em
lâk ve akaratın zarar ve hasardan muhafazası maddelerinden ibaret bu
lunan vezaifi ifa eyleyecektir kaza ve livalar merkezlerinde ise muha* 
fazai inzibatı umumî kaymakam ve mutasarrıfların cümlei vezaifi mü-
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terettibesinden bulunmakla buna nevahi müdürlerinin müdahalesi olma-
caktır şu kadar ki kaymakam veya mutasarrıf tarafından bu bahta na
hiye müdürüne emri kat'i ita olunduğu takdirde müdiri mumaileyh zik-
rolunan kaymakam veya mutasarrıfın doğrudan doğruya tahtı nezare
tinde olarak ifayı vazife edebilecektir. 

Madde 67 — Kazalar nahiyelerinde inzibatı umumiye müteallik 
her bir husustan dolayı nahiye müdürü kendi nahiyesine en karib zab
tiye merkezinde müstahdem büyük veya küçük zaptiye zabiti ile muha
bere edecek ve nahiye müdürünün nizamı dairesinde olarak büyük veya 
küçük zaptiye zabitinden talep edeceği her gûna muavenatı nizamiyenin 
sur'ati ifasına zabitan mecbur olup muavenatı matlubenin itasında bilâ 
esbabı mucibe imtina eylediği takdirde nizamen mücazat olunacaktır. 

Madde 68 — Hayvanat sarikleri veya mücrimini saire takibine lü
zum görüldüğü halde nahiye müdürü nahiyesinin en karib olan zabtiye 
merkezinde müstahdem büyük veya küçük zabtiye zabiti ile bilmuhabe-
re nahiye alâkadaranmdan büyük veya küçük zabtiye zabiti tarafından lü
zum görülecek mikdar alâkadaranı celb ve davetle teslih ve büyük veya kü
çük zabtiye zabitine teslim ve terfik etmeğe mecbur olacak büyük veya 
küçük zabit dahi alâkadaranı merkumeyi kendi mes'uliycti tahtında ola
rak hayvanat sariklerile mücrimini sairenin takibine sevkeyleyecek ve 
büyük veya küçük zabtiye zabitinin icraatına müdahaleye veyahut emri 
tahtına vazolunan nahiye alâkadaranına doğrudan doğruya emirleri ita
sına nahiye müdürünün bir gûna hak ve salâhiyeti olmayacaktır. Veçhi 
meşruh üzere teslih edilen nahiye alâkadaranı yalnız büyük veya küçük 
zabtiye zabitine itaata mecbur olup bu sırada muvakkat efradı zabtiye 
gibi hareket ve muamele edecekleri cihetle asakiri zabtiye hakkındaki 
kavanin ve nizamat ahkâmının kâffesine tâbi bulunacaklardır. 

Madde 69 — Nahiye müdürü mafevkindeki idare memuru ile bida
yet mahkemesi müddeiumumisinden alacağı evamiri derhal tenfiz ve 
icraya mecbur olacaktır. 

Madde 70 — Nahiye müdürü lüzum gördüğü halde nahiye mecli
sini cem ile tayin olunan salâhiyet ve mezuniyetine müteallik her türlü 
mevaddı ve bir de nahiye derununda vesaiti ihtilâtiyenin hüsnü halde 
bulundurulmasına ve köprü ve çeşme ve tarik inşaatı gibi umuru nafı
anın icrası için lâzım gelen varidatın ya vergi tarhetmek tarikile veya
hut ianei ihtiyariye suretile tedarik ve istihsaline ve ebniyei hayriye te
sis ve idaresine taallûk eden maddeleri ve alel'itlak nahiyenin ihtiyaca-
tile menafiine aid olan hususatın kâffesini meclisi mezkûrun tezekkür 
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ve tensibine vaz ile bu babta esnayi müzakerede izahatı lâzime ita ede
cek ise de araya müracaat olundukta kendisi rey veremiyecektir. 

Madde 71 — Bir nahiyede liman inşa veya islâhı veyahut rıhtım 
tamir ve inşası gibi gerek yerlilerce ve gerek ecnebilerce alelûmum isti
fade olunacak umuru nafıa icrası lâzım gelip de bunun mevkii icraya 
vaz'ınca nahiyenin kuvvei maliyesi mefkut bulunduğu takdirde nahiye mü
dürü nahiye meclisini cem ve keyfiyeti meclisi mezkûrun tahtı tezekkü
rüne vaz ile beraber bu babta fevkalâde ve muvakkat olmak üzere bir 
verginin tensib ve tasvibini teklif eylecektir. Nahiye meclisi bu babda 
icab eden mühendisin reyini badelistima o işin icrasına muktazi masa
rifatı keşf ve tahmin ile beraber nahiye müdürünün teklifatı vakıası üze
rine hüküm ve karar ita edecek ve lüzum gördüğü halde zikrolunan 
fevkalâde vergiyi tensib ve tasvib ile bunun nevini irae ve tahsis eyleye
cekti i. 

Nahiye meclisinin olbabda ita edeceği kararname merkezi vilâyette 
valii vilâyete ve elviyei mülhakada ise kaymakam vasıtası ile mahallî 
mutasarrıfına badettakdim fevkalâde verginin mikdarı ile sureti tarhı 
ve müddeti devamı hakkında vali veya mutasarrıf yerli ve ecnebilerle 
müşavere edecek ve ittifak hasıl olur ise nahiye meclisinin mezkûr ka
rarnamesi verginin mikdarı ile sureti tarhı ve müddeti devamı için ber 
minvali muharrer hasıl olan ittifak mucibince bilikmal tasdik oluna
caktır. 

Madde 72 — Tebaai ecnebiye müracaat etmekten veyahut ol teda-
biri kabulden imtina eyler ise bu babda makamı vilâyet konsoloshane
ler ile muhabere edecektir. 

Madde 73 — Nahiye müdürü zabıta tenbihatı hilâfında hareket ve 
muamelede bulunanlar hakkında arzı şikayetle beraber kabahat .meclis
lerinde bizzat kendisi veyahut tarafından muavini veya nahiye kâtibi 
bilvekâle müddeiumumi vekili sıfatile hazır bulunacak ve kabahat mec

lisinin hüküm ve karan olmadıkça bir gûna cezayı nakdi istifasını em-
redemeyec ektir. 

Madde 74 — Maddei sabıkada beyan olunan ahvalde kabahat mec
lislerince verilerek kararlar mucibinre hükmedilen mebaliğin mikdan 
elli kuruştan ziyade olduğu takdirde mezkûr kararlar kabili istinaf ola
cak ise de ahkâmı muvakkaten icra kılınaraktır. 

Madde 75 — Kazalar nevahi«inde vıiz kuruşa kclav ır.atlubatı 
nakdiye davalarını lâyetegayyer olarak fasi ve hükmedecekleri gibi 
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iki yüz elli kuruşa kadar olan matlubat davaları dahi kabili istinaf ol 
mak üzere fasl ve hükmedeceklerdir yüz kuruştan ziyade hüknıolunan 
meblâğ için nevahi müdürleri tarafından verilen kararlar icab eden 
musalâha meclislerinde istinaf edilecektir bu gibi matlubatı nakdiye 
davalarının nevahi müdürleri tarafından esnayı muhakemesinde usulü 
muhakeme kavaidine bakılmayacak ise de muhakemede nahiye dairesi 
kâtibinin hazır bulunduğuna ve tarafeyni mütehasiminin isim ve şöh
retleri ile müracaat ettiklerine ve matlubatın miktarı ile davanın zübde-
sine ve muhakemei vakıaya müteallik hususta ve verilen hüküm ve ka
rara dair zabıtnameler mecburî olarak tutulacak ve bunlara nevahi 
müdürleri ile nahiye dairesi kâtibi tarafından imza vazolunacaktır 
hükmolunan her gûna matlubatı nakdiye hakkında nahiye müdürü ta
rafından müdellel bir kararname verilecektir hükmolunan meblâğ hak
kında nahiye müdürleri tarafından lâyetegayyer olarak verilen ka
rarlar usulü muhakeme kavaidine bakılmaksızın kuvvei cezaiye tarafın
dan mevkii icraya vazolunacaktır. 

FASLI İSNAYI AŞER 

Nevahi müdiranının muavinleri beyanındadır 

Madde 76 — Nahiye müdürü muavini müdürün mı.-.'.ue;i veya 
gaybubeti halinde kendisine vekâlet edeceği gibi müdürün azli veya ve
fatı veyahut sıfatından sukutu halinde işbu nizamnameni;! olbabda ki 
ahkâmına tevfikan yerine diğeri tayin olununcaya kadar nahiye müdürü 
vezaifini ifa eyleyecektir. 

Madde 77 — Nahiye müdürü muavini müdür tarafından kendi 
sine tefviz ve ihale olunacak nahiye umurunun kâffesini ifaya mecbur 
olacaktır. 

FASLI SELÂSEİ AŞER 

Nahiye meclisinin vezaifi beyanındadır 

Madde 73 — Nahiye meclisi azaları akledo e'Jeri birinci mecliste 
içlerinden bir nefer reis ile bir nefer reisi sani intiha]) edeceklerdir. 

Madde 79 — Reis ile reisi saninin intihabı rey vermek salâhiyetini 
haiz olmaksızın nahiye müdürü dahi hazır olduğu halde arayı hafiye 
ile icra kılınacaktır. 

Madde 80 — Azasının nısfından lâakal bir nefer ziyadesi hazır 
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bulunmadıkça nahiye meclisinin hiç bir içtimai nizamî a d d o l u n m ' s ı 
caktır. 

Madde 81 — Nahiye meclisinin kararları azayı hazırasının ekse-
riyetile verilecek ve tesavii âra hasıl olduğu takdirde reisin reyi hangi 
tarafta munzam ise ol taraf galebe edecektir. 

Madde 82 — Nahiye meclisi tarafından ita olunup esnayi müzake
rede hazır bulunmuş olan bilcümle azanın ve kâtibin imzalarını havi 
bulunan her bir kararname nahiye müdürüne ita olunacak ve müdür 
dahi işbu kararnameyi olbabda tanzim edeceği bir kıt'a lâyihasına mer-
buten berayı tasdik kaymakam vasıtasile mahallî mutasarrıfına bilâ 
ifatei vakit takdim edecek ve mezkûr lâyihada kararnamenin tarafı hü
kümetten tasdiki için olunan iltimasın esbabı ve nahiye müdürünün sair 
her türlü mülâhazatı gösterilecektir. 

Madde 83 — Mahallî mutasarrıfı nezdindeki idare meclisi celb 
ile kararnameyi meclisi mezkûrun tahtı tezekkürüne vazedecek ve meclis 
dahi kararnamenin meclise vazı tarihinden itibaren on gün zarfında onu 
tasdik veya red veyahut tadil ile bu babda müdellel bir karar verecek 
ve kararı vaki nahiye müdürüne mutasarrıf tarafından tebliğ olunacak
tır. 

Madde 84 — Meclisi idarenin tahtı tasdikına vazolunan kararname 
red veya tadil edildiği takdirde olbabda meclisi mezkûrca verilen hü
küm ve karar nahiye memurlarından veyahut nahiye alâkadararıından 
doğrudan doğruya her kimin menafiine aid ise ol kimse tarafından on 
beş gün zarfında meclisi idarei vilâyete istinaf edilebilecek ve olbab-
daki evrakın meclise vürudu tarihinden itibaren nihayet on beş gün 
içinde fasl ve TÜyeti maslahata meclisi idarei vilâyet mecbur olacaktır. 
Mezkûr kararnamenin sureti kat'iyede tasdikından sonra icrasına nahiye 
müdürü mübaderet eyleyecektir. 

Madde 85 — Şehirlerde ebniye inşaatı için ruhsatname itası ve 
bir de nevahi ve kara yollarının turuk nizamnamesinin ahkâmına tev
fikan emri inşa ve tamiri nevahi mecalisinin eiimlei vezaifiıulen ola
caktır. 

Madde 86 — Nahiye müdürü tarafından zirde muharrer olduğu 
vech üzere tertib ve tanzim edilecek nahiye muvazene ve sâl muhase
batı umumiyesi defterlerini nahiye meclisleri tedkik ile beraber nahiye 
dahilindeki nahiye masarifatile icra ettirilen umuru nafıanın cümlesi 
ve bunlara müteallik masarifatı hakkında ifayı nezaret edeceklerdir. 
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Madde 87 Nahiye müdürü nahiyeye aid emvalin bev" veya mü
badelesini nahiyece mucibi faide addeylediği takdirde olbabdaki esbabı 
mucibesi gösterilerekten tarafından nahiye meclisine vukuhulacak teklif 
meclisi mezkûrca tensib olunacak olur ise meclisi mezkûrun olbabda 
yine esbabı mucibesi bildirilerekten ita edeceği kararname ahkâmı 
seksen ikinci ve seksen üçüncü ve seksen dördüncü maddelerde buna 
dair gösterilen muame)âl icrasından sonra nahiye müdürü tarafından 
mevkii icraya vazolunacaktır. 

Muamelâtı meşruha ifa olunmaksızın nevahi emvalince vukuhula
cak her türlü bey' muamelesi keenlemyekün hükmünde olacak ve bu 
babdaki mes'uliyet bey'i vakıı icra eden memura aid bulunacaktır. 

Madde 88 — Balâda zikir ve beyan olunan surete tevfikan bey' 
ve furuht olunacak nahiye emvalinin esmanı nahiyenin ihtiyacatına sarf 
ve istihlâk olunmayarak yine nahiye namına olmak üzere diğer bir em
lâkin mubayaasına veyahut irad verir bir ebniye inşasına münhasıran 
sarf edilecektir. 

Madde 89 — Yetmişinci ve yetmiş b i r in i ı,v, 'deler ahkâmınca 
umuru nafıa icrası için fevkalâde bir verginin i.-i! ve tahsisi > ı l ı ey
lediği takdirde nahiye meclisi istikraz aktedehilecck ve işbu istikrazın 
miktarı fevkalâde verginin imtidad edeceği müdded zarfında güzeştesi 
ile beraber resülmalin tesviyesi mümkün olabilecek raddede olacaktır. 

Madde 90 — Nahiyeye akçe ikraz etmek isteyen efradı ahali veya 
bankalar ile istikraz şeraitine dair badelmuhabere şeraiti mün'akideye 
müsteniden mükemmel bir mukavelename lâyihası nahiye meclisi tan
zim ve tertib edecek ve işbu lâyiha meclisi idarei livaya bittakdim mec
lisi mezkûrca muamelei tasdikiyesi badelicra meclisi idarei vilâyete 
takdim ve tisyar ve oraca dahi sureti katiyede badettasdik nahiye mec
lisine iade ve isra olunarak mukarrer olan işin icrasına lieclilmübaşere 
istikrazın akdi için mezuniyet ita olunacaktır. Liva ve vilâyet idare 
meclisleri istikraz mukavelenamesi lâyihasına lüzum gördükleri tadi
lâtı icra edebilecekleri gibi mecalisi mezkûrdan her birisi istikraz ak-
teden nahiye için daha faydalı şeraite desleres olunabilmek üzere istik
raz verecek olanlar ile doğrudan doğruya muhaberata girişebilecek ve 
girişmeğe mecbur olacaktır. 

Madde 91 — Şehirler ve kasabalar nahiye meclisleri tarafından 
edilecek ariz ve amik tezekkür ve mütaleaya veteearibi mesbukaya müs-
tenid hesap ve muvazene üzerine şehirlerin masarifi tanzifiyesi için 
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nahiye muvazene defterine miktarı kâfi karşılık terkim ve idhal edile
cek ve mezkûr karşılık miktarı derecei kifayede bulunduğuna dair icab 
eden malûmatı muktaziye istihsal edilmedikçe idare meclisleri tarafın
dan zikrolunan karşılık tensib ve tasdik olunmayacak ve bunun ademi 
kifayeti anlaşıldığı halde ilerde karşılığın ademi kifayetinden bahsile 
nahiye müdürü tarafından bir gûna şikâyete meydan kalmayacak su
rette miktarı tezyid edilecektir. 

Madde 92 — Muvazene defterine hastahaneler idaresi için dahi 
geçen yedi senenin her birinde vukubulan masarifatın miktarı esa< it
tihaz olunaraktan tayin ve tahsis olunacak miktarı kâfi kar
şılığın emri terkim vc idhaline şehirler nahiye meclisleri mecbur ola
caktır. Bu babda bin sekiz yüz yetmiş sekiz senesinden bin sekiz yüz 
seksen yedi senesine kadar mürur eden senelerin her birisinde vuku
bulan masarifatın miktarını mübeyyin puslanın mezkûr hastahanelerin 
Haresine memur olan komisyonlardan taleb ve istihsaline mecılisi 
mezkû re mecburdur. 

Madde 93 — Şehirler nahiye meclisleri muvazene defterine lakit 
çocuklar için dahi miktarı münasib karşılık terkim edeceklerdir. 

FASLI RABÎİ AŞER 

Nevahi emvali beyanındadır 

Madde 94 — Nahiyelere aid emval evvelâ şehirler ile kasaba ve 
kariyelerdeki meydanlar ittisalinde kâin olup üzerlerinde meydanların 
tenasübüne halel gelmeksizin ve cesametleri hissolunacak derecede tak-
lil edilmeksizin nahiyeye aid irad verir cbniye inşası mümkün olan ma
ha Jlerd sn saniyen nahiye dairesi ve hastahane ve darülfukara vesaire 
gibi nahiyelere aid olup hakkı tasarruf ve mülkiyeti diğer h'.r uairei 
resmiyeye veya efradı ahaliye aid olmayan ebniyelerden salisen nahi
yeye aid arsa üzerinde nahiye masarifatı ile inşa ettirilmiş veyahu; ve
raset veya vasiyet veya hibe veya şira tariki ile veya sair b'r sureti meş-
rua ile mülkiyet ve tasarrufu nahiyeye intikal etm'ş olan ha ne vc ( ] . i f v * 

kân ve salhane vesair bu gibi irad verir ebniyeden ibaıet'.ir. 

Madde 95 — Nahiyelerin emvali gayrimerıkulesi cuı^n irıiihıl ve 
ferağ edilemez ve yalnız bunların seksen yedinci madde ahkâmına tev
fikan bey ve furuht veya mübadelesi mümkün olacaktır. Nahiyeden 
tesviye olunmak üzere lâyetegayyer halini kesbeden mahkeme kararı 
ile hükmolunan matlııbatın nahiye muvazenesine terkimine nahiye nıec-
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lisı mecbur olacaktır. Vasiyet veya hibe tariki ile bir emri hayır için 
nahiyenin tasarrufuna geçmiş olan emvali menkuleden nahiyenin yalnız 
sair emvali menkuiesindc sureti cebriye ile hev'i caiz olacaktır. 

FASLI HAMİSİ AŞER 

Nakliyelerin varidutı ile sair hasılatları beyanındadır 

Madde 96 — Alclûmum nahiyelerin varidatı nevahi rüsumu hak
kındaki nizamnamede tayin olunan varidattan ibaret olduğu gibi uç 
şehirler nahiyelerinde ise cambaziye ve fener ve kantariye ve tellaliye 
ve paspan ve zebhive ve inşaat ruhsatnameleri rüsumu ve bir de her 
nerede maileziz avaidi var ise işbu maileziz avaidi mezkûr nahiyelerin 
cümlei varidatından madud olacaktır. 

Madde 97 — Meclisi umumii vilâyetin on ikinci ^eneki içtimaında 
verilen karar ahkâmına tevfikan kantariye ve cambaziye ve zebbiye re
simleri şimdiye kadar ahzolunduğu gibi yalnız elviyei hamse merkez-
lerindeki nahiyeler ile az ve çok mahsulâtı mahalliye ihraç edilmekte olan 
limanlarda Varhans ve Aziziye kasabalarında tahsil olunacağı gibi Hre-
petre ve Estiye ve Kisamoda vaki Kastel ve Selnede vaki Pal yo Hora ve 
İpekronda kâin Kalyos ve bir de Ay Nikola Kasabalarında dahi tahsil 
olunacaktır. 

Madde 93 — Doksan altıncı maddede beyan ve ladad olunan ne
vahi rüsum avaidinin tarifeleri ile talimatı işbu nizamnamenin mer-
riyül'icra olacağı tarihten itibaren bir mah zarfında lâzım gelen nevahi 
daireleri canibinden meclisi idarei vilâyete takdim ve tisyar olunacak 
ve meclisi mezkûr dahi müddeti meşruhanın inkızasındaıı sonra biv 
mah zarfında zikrolunan rüsum ve avaidi daha muhik bir surette ve 
bir tarzı muttaritte olmak ve aid bulundukları nahiyelerin menaîii göze
tilmek üzere tashih edecek ve olbabda meclisi mezkûrca ita olunacak 
karar vilâyet resmî gazetesi ile neşir ve ilân ettirilerek ve kararı mez
kûr üzerine artık meclisi umumîi vilâyetin bir güna kararı olmaksızın 
bu babda hiç bir güna tadilât ve tebeddülâı icrası kabil olmıyacaktır. 

Madde 99 — Nevahi emvali hasılatının kâffesi vo bir de nahiye
lere veraset veya vasiyet veya hibe tarihi ile tevrid olunan mehaliğ 
kezalik nevahi varidatındandır. 

Madde 100 — Nevahi müdürleri ile kabahat meclisleri tarafından 
hükmolunan ve bir de nizamatı mevzuaya tevfikan nevahi meni'aalma 
olmak üzere tarh olunan cezayı nakdiler ke?alik nevahi varidatındandır. 
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Meoalisi mezkûrece herminvali muharrer lıükmolumıp nahiyelere aid 
olan cezayi nakdiler bunun ahzini icab ettiren kabahat her hangi nahiye 
dairesi dahilinde ifa edilmiş ise ol nahiyeye teslim ve ita olunacaktır. 
Nevahiye aid olmak üzere cezayi nakdî hükmeden mahkemeler kâtibleri 
cezayi nakdî hakkında verilen ilâmatın fıkrai hükmiyelerini beher ay 
nihayetinde icab eden nahiye müdürlerine irsal etmeğe mecbur olup 
bunlar dahi cezayi nakdilerin tahsiline teşebbüs edeceklerdir. Mahkeme 
kâtipleri ilâmatın fıkrai hükmiyelerini berminvali meşruh gönderme
dikleri halde muvakkaten azle veyahut icab eden nahiyeye ait olmak 
üzere meskukâtın fiatı carisi üzere yüz kuruştan üçyüz kuruşa kadar 
cezayi nakdî itasına mahkûm olacaktır. 

FASLI SİTTEl AŞER 

Nevahi devairi heyetlerinin maaşatı boyamadadır 

Madde 101 — Nevahi müdiran ve ketebesi ile tahsildarları ve san
dık eminleri ile mübaşirleri ve paspanlar ile muhtelit olan nahiyelerde 
nahiye müdürü muavinleri muvazzaf olup nevahi mecalisi nzalarilc ne
vahi müdiranın kuradaki vekillerinin memuriyetleri fahrî olduğundan 
bunlar bir gûna maaş almayacaklardır. 

Madde 102 — Uç şehirler nahiyelerinde nahiye miidürlerin-ıı şeh
rî miktarı maaşları bin ve muavinlerinin yedi yüz ve ikişer nefer ke-
tebenin altı yüz elli ve sandık ümenasının dört yüz ve nahiye mübaşir
lerinden beherinin iki yüz elli ve kazalar nahiyelerinde ise nahiye mü
dürünün şehrî miktarı maaşı üç yüz ve muhtelit olan nahiyelerde nahiye 
müdürü muavininin maaşı iki yüz ve kâtibin iki yüz ve mübaşirlerin yüz 
elli kuruşa kadar olacaktır, ve tahsildarlar kazalar nahiyeleri misillû 
sandık emini vczaifini ifa etmekte oldukları mahallerde dahi miktarı tah
silatları üzerine yüzde dört kuruş ücret alacaklardır. 

Madde 103 — Bir neferden ziyade tahsildarın tayini halinde ba
lâda tahsis olunan miktarı ücret yüzde beşe iblâğ olunabilip olbabda 
nahiye meclisince bilita idare meclisi tarafından tasdik olunacak ka
rarname mucibince miktarı mezbur nasb ve tayin olunacak tahsildarları 
bir nisbeti muhikka üzere taksim ve tevzi edilecektir. 

Madde 101 -- Balâda zikir ve bayan olunan memurların kâffesi 
ile zabıta mübaşirlerinin ve pasbanların* maaşları ahkâmı anifeye müs
teniden nahiye meclisi tarafından tayin ve icap eden meclisi idarece 
tensib ve tasdik olunacaktır. 
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Madde, 105 — Şehirler ile kazalar nevahisine aid varidatın m u 
tan mecmuu üzerine onda biri maarife hasrolunııp meclisi idarei vilâ
yet tarafından nüfusa ni^betetı islâm ve hiristiyan mekteplerine taksim 
olunacaktır. Balâda tahsis olunan maaşat ile masarifi kırtasiye ve de
vairi hayriye masarifi ile sair masarifi mübreme varidatın miktarı mü
tebakisinden tenzil olunduktan sonra kusur kalacak miktarı mehaliğ na
hiye içinde umuru nafıaya sarf olunacaktır. 

FASLI SABİ t AŞF.K 

Nahiyelerin umuru maliyesinin sureti idaresine 

dair ahkâmı umumiyedir 

Madde 106 — Nevahi varidatının emri tahsiline yalnız, nahiye tah
sildarları say ve ihtimam ile sandık emini bulunan nahiyelerde tahsi
latı vakıayı ümenayı mumaileyhime teslim ve ita edecekleri gibi sarfi
yatı lâzıma sandık eminleri tarafından icra kılınacak ve sandık emini 
bulunmayan nahiyelerde ise tahsildarlar tahsilatı vakıayı tev
kif ve muhafaza ile sarfiyatı mebhuseyi kendileri icra eyleyeceklerdir. 

Madde 107 — Nahiyenin her nevi sarfiyatını nahiye müdüıü tara
fından ita olunacak havale ilmühaberleri mucibince nahiye sandık emi 
ni icra edecek ve bu gibi ilmühaberler olmadıkça sandık emini tarafın
dan hiç bir güna sarfiyat icra olunmayacaktır. 

Madde 108 — Tahsildar kendi marifeti ile vukubulacak her gûna 
TAHSILAT için koçanlı ilmühaber vermeğe mecburdur. 

Madde 109 — Nahiye tahsildarları icra edecekleri tahsilat için tu
tacakları koçanlı deftere tahsilatı vı.kıanın tarihi icrasını ve tahsil edi
len resmin miktarı ile kimden ve ne gibi şeyden ve ne esbaba mebni tah
sil edildiğini kayıd ve işaret edeceklerdir. 

Defteri mezkûra tahsildar tarafından tarih çekilerek imza edilecek 
ve defterin koçanı hıfzile ilmühaberleri kesilip resmi tediye edenlere 
teslim ve ita olunacaktır. 

Madde 110 — Nahiye sandık eminleri tutacakları diğer bir deftere 
tahsilat ve sarfiyatı vakıa mikdarını ve sarfiyatı meşruhanın müstenid 
bulunduğu havale ilmühaberlerinin numaralarını mükemmel bir «uretle 
kayıt ve işarete mecbur olacaklardır. 

Madde 111 — Sandık ümenası defterlerinin sahifeleri kaymakam ve
ya mutasarrıf tarafından tadad ve imza olunmadıkça istimali mümkün 
olmayacaktır. 
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Madde 112 — Nahiye müdürü sandık emini ile tahsildarın idaresine 
ifayı nezaretle defterlerini her vakit muayene etmeğe mecbur olacaktır. 

Madde 113 — Nahiye sandık emini ile tahsildarının her senei ma
liye hitamında nahiye müdürü marifetile nahiye meclisine takdim ede
cekleri defterleri meclisi mezkûrca tetkik ve muayene olunacaktır. Na
hiyelerin senei maliyesi her sene martın ihtidasından bed' ile şuabatı 
gayesinde hitam bulacaktır. 

Madde 111 — Nevahi sandık ümenasile tahsildarların defatiri hak
kında balâda zikir ve beyan olunan hususata müteallik teferruat ma
kamı vilâyetten ba tahriratı mahsusa tayin olunacaktır. 

FASLI SAMINI AŞER 

\evahi dairelerinin mahallî mutasarrıf veya mahalli 

kaymakamları tarafından sureti teftişi be.yanındadıı 

Madde 115 — Mutasarrıflar ile kaymakamlar işbu nizamnamede 
beyan ve tarif olunan vezaif ve mükellefiyattan maada dahili dairei ida
relerinde bulunan nevahi dairelerine senede dört defa biFazıme evvelâ 
devairi mezkûre muhasebelerini tetkik ve rüyetle müşahede edecekleri 
ahval ve nevakısı işaret saniyen tahsil olunan cezayi nakdiler ile nahi
yenin varidatı sairesi defatiri mahsusasına kayıd ve terkim edilip edil
mediğini ve idarei maliyesi nizamın olbabdaki ahkâmına tevfikan cereyan 
edip etmemekte olduğunu salisen dairei idareleri dahilinde bulunan ne
vahi müdürlerinin emlâk ve aka rafa her ne suretle olur ise olsun ırası 
zarar ve ziyan edenleri şediden muaheze edip etmemekte olduklarını ra
bian nevahi müdürlerinin gerek işbu nizamnamenin ve gerek bilcümle 
nizamatı saire ahkâmınca muhavveli uhdeleri bulunan vezaif i ifa edip 
etmemekte olduklarını hamisen nevahi müdürlerinin kur'adaki vekilleri 
ile arazi bekçilerinin emlâk ve akaratm zarar ve ziyandan vikayesince 
olan vazifelerini ifa edip etmemekte olduklarını tahkik ve teftiş sadisen 
vezaifi müterettîbeyi ifa etmeyen veyahut vezaifi mezkûre hilâfında 
hal ve harekette bulunan bilcümle nevahi memurları hakkında icab 
edenlere arzı şikâyet etmeğe mecbur olacaklardır. 

Mutasarrıflar ile kaymakamlar tetkikat ve tahkikatı meşruhayı lü
zum gördükleri halde fevkalâde olarak dahi bilicra neticei tahkikatı 
dahi beher üç ayda kaymakamlar mahalli mutasarrıflarına ve muta
sarrıflar dahi daireleri dahilinde kâin nevahinin neticei teftişatını lâ-
yihai mücmele ile makamı vilâyete arz ve inhaya mecbur olacaklardır. 

file:///evahi


177 

Madde 116 — Mutasarrıfların nahiyelere karşı olan vezaifi mer
kezi vilâyet nahiyesince her defa makamı vilâyetten tayin olunacak 
bir memur marifeti ile ifa olunacaktır. 

FASLI TAStt AŞER 

Nevahi hastahanelerinin sureti idaresi beyanındadır 

Madde 117 — Şehirler nahiyelerindeki hastahanelerin tıer birisi 
altı nefer azadan mürekkeb komisyonlar tarafından idare olunacak ve 
en maruf olan ve bastahaneler umuruna hiç bir alâkası olmayan eti'bba 
ve eczacılardan olmak üzere mümkün ise azayı mumaileyhimin iki nefe
rinden birisi tabib ve diğeri eczacı ve diğer dört nefer dahi en muteber 
ahaliden olacaktır. 

Nahiye meclisinin azayı biristiyaniyesi hiristiyan hastahanelerinin 
komisyonları azasını ve islâm azası dahi islâm hastahanelerinin komis
yonları azasını ba kararname intihap edecek ve işbu kararname dahi 
icab eden meclisi idare tarafından tasdik olunacaktır. 

Madde 118 — Hastahanelerin emri idaresi maddei sabıka mucibince 
teşekkül edecek komisyonların tahtı nezaretinde olarak mezkûr hasta
hanelerin nizamatı dahiliyesi ahkâmına tevfikan cereyan edecek ve niza-
matı dahiliyei mezkûre işbu nizamnamenin lâzimülicra halini kesbeyle-
diği tarihten itibaren bir mah zarfında icab eden nahiye meclisleri tara
fından tanzim ve lieelittasdik meclisi idarei vilâyete takdim olunacaktır. 

Madde 119 — Hastahanelere mehakim huzurunda ifayı vekâlet ile 
bunlann idarei maliyeleri zikrolunan komisyonlara aid olacağından na
hiye müdürleri nahiyelerin sâl muvazene defterlerinde hastahaneler ma-
sarifatı için murakkam olan miktarı mebaliği ve bir de hastaneler için 
olan mebaliği saireyi zikrolunan komisyonlara teslim ve itava mecbur 
olacaklardır. 

Madde 120 — Mezkûr komisyonların müddeti memuriyeti bir sene
den ibaret olacak ve müceddeden icra kılınacak her intihapta azayı 
sabıka dahi intihap olunmak salâhiyetini haiz bulunacaktır. 

Madde 121 — Hastahanelerin idaresine memur olan komisyonlar 
icraat ve muamelâtları ile idarei maliyelerine* beher senede nahiye 
meclisine hesap itasına mecbur olup ita etmedikleri halde intibah ceza
sına mahkûm edileceklerdir. 

Madde 122 — Zikrolunan komisyonlar hastahaneler varidatının 
tezayudü Zımnında ianatı ihtiyariye derci salâhiyetini haiz olacaklar ve 
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hastahanelere ihda ve ita olunan eşyayı menkule ve gayrimenkule 
üzerine hashaneler menafiine münhasır olmak üzere piyankolar fertibi 
salâhiyeti cezirede yalnız mezkûr komisyonlara aid olacaktır. 

Maamafih mezkûr komisyonlar nükud üzerine dahi temettüatı mu
ayyene ile piyankolar tertibine mezun olacaklar ve temettüatı mezkûre 
satılan piyanko ilmühaberleri bedelinin bu babda tahsis edilen mik-
darından tediye olunacaktır. 

Madde 123 — Zikrolunan komisyonlar lakıt çocuklar hakkında 
dahi kayıt ve ihtimam edecekleri cihetle mezkûr çocuklar için nahiye 
muvazene defterine kayıt ve ithal edilen mikdarı mebaliğ işbu komis
yonlara teslim ve ita olunacaktır. 

[•ASLI İŞKlJN 

Nevahi muvazene defteri beyanındadır 

Madde 124 — Nahiye müdürü her sene nihayet şehri şubatın birinci 
gününde nahiyesinin senei atiye varidat ve masarif atını mübeyyin olarak 
tertib edeceği muvazene defterini nezdindeki nahiye meclisine takdim 
edecek ve meclisi mezkûrca işbu defter tarihi takdiminden itibaren ni
hayet on beş gün zarfında bittezekkür şayet bir gûna tadilât icracına 
lüzum gürünür ise tadilâtı lâzime bilicra tasdik kılınacaktır. 

Madde 125 — Muvazene defterinin nahiye meclisince tasdik ve tas
vibi tarihinden itibaren üç gün zarfında nahiye müdürü defteri mezkûru 
lieclittensib mahallî idare meclisine takdim edecektir. 

Madde 126 — Mahallî mutasarrıfı tarafından bilâ tevakkuf nezdin
deki idare meclisine ita olunacak maruzzikir muvazene defteri itası tari
hinden itibaren nihayet on beş gün zarfında meclisi mezkûrca tetkik olu
nacak ve indelhace bu bahta izahat ve malûmatı muktaziye istihsal için 
nahiye müdürü ve nahiyenin sair memurları dahi meclisi mezkûra celb 
olunabilecek ve defteri mezkûr yolunda görüldüğü takdirde tasdik edi
leceği gibi aksi halinde buna esbabı mucibesi gösteril erekten tadilâtı 
muktaziye icra kılınacaktır. 

Madde 127 — fcabeden idare meclisinin nahiye muvazene defteri 
hakkında vereceği hüküm ve karar hükümeti mahalliye tarafından der
hal nahiye müdürüne tebliğ ve ita olunacaktır. 

Nahiye daireleri kararı mezkûru kabul etmezler ise bunu nahiye 
müdürüne tebliği tarihinden itibaren on gün zarfında meclisi i den i vi-
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lâyete istinaf edebilecekler ve oraca keyfiyet kat'î ve lâyetegayyer surette 
kararlaştırılacaktır. 

Madde 128 — Her türlü ihtiyacat için muvazene defterinde murak-
kam olan karşılıktan birisi tamamen sarf vc ita olunmadığı veyahut 
mezkûr karşılık ciheti mahsusasına sarfedilmcdiği takdirde bu babda 
nahiye meclisinin reyi ve meclisi mezkûrun mafevkindeki idare mecli
sinin tensibi munzam olmadıkça diğer hiç bir ihtiyarata tahsis ve ita 
olunamayacaktır. 

Madde 129 Usul ve nizamı veçh üzere tensib ve tasdik olun
muş olan bir muvazene defterinde murakkam bulunan her türlü 
masarif başkaca tensib ve tasdika hacet kalmaksızın sarf olunacağı gibi 
muvazene defterinde murakkam olmayan diğer masarifatın kâffesi na
hiye meclisince kararlaştırılıp mafevkindeki idare meclisi tarafından 
tasdik olunmak lâzım geleceğinden aksi halinde bu gibi masarifatın zı-
manı mesuliyeti bunu icra eden nahiye müdürüne aid ve raci olacaktır. 

Madde 130 — Nahiyenin masarifatı mübremesi muvazene defterine 
terkim ve ithal edilip edilmediği maddelerinin emri tetkik ve teftişi ve 
terkim ve idhal olunmamış ise bunların defteri mezbura emri terkimi 
icab eden idare mecalisinin cümlei salâhiyetinden bulunduğu gibi mec
lisi mezkûr muvazene defterinde murakkam olan masarifatı ihtiyariye 
nahiye umuru maliyesini duçarı müşkülât etmekte ise yalnız olhalde iş
bu masarifatı terkin edebilecektir. 

Madde 131 — Nevahi muvazene defterlerinin sureti tertib ve tan
zimi meclisi idarei vilâyetin inzimamı reyi ile al el um um muvazene def
terleri hakkında müttehaz olan usul ve kaideye tevfikan makamı vilâ
yetten batahriratı mahsusa tayin olunacaktır. 

FASLI İHDA İŞRUN 

Nevahinin sâl muhasebatı umumiyesi beyanındadır 

Madde 132 - Nahiye müdürü her sene şehri martın ilk on günleri 
zarfında nahiyenin senei sabıka muhasebatı umumiyesi defterini na
hiye meclisine ita edecek ve bu sırada nahiye sandık emini veya tahsil
darı dahi bedeli sarf ve ita olunan havale ilmühaberlerinin koçanlarını 
vesair evrak ve senedatı müteferriayı defteri mezkûr ile beraber takdim 
eyleyecektir. 

Madde 133 — Sâl muhasebatı umumiyesi defterinin evrakı mütefer-
riai saire ile beraber nahiye meclisine itası tarihinden itibaren on beş 
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gün zarfında defeteri mezkûr meclisi mezburca badettetkik bunun yolun
da olup olmadığına ba kararname hükmedilecektir. 

Madde 134 — Maddei sabıka mucibince tetkik olunacak sâl muha
sebatı umumiyesi defteri olbabdaki nahiye meclisi kararnamesi veyahut 
müdürü tarafından şayet bir güna itirazat vuku bulur ise itirazatı va
kıayı mübeyyin tanzim olunacak lâyiha ile beraber müdürü mumaileyh 
canibinden bilâ ifatei vakit mafevkindeki hükümeti mahalliyeye takdim 
olunacak ve mahallî mutasarrıfı zikrolunan defteri evrakı müteferriası 
ile beraber nezdindeki idare meclisine ita edecek ve oraca icabı on gün 
zarfında sureti katiyede kararlaştırılacaktır. 

Madde 135 — Tahsildarın veya sandık emininin zuhur edecek açığı 
için kendisi mes'ul ve işbu açığın nahiye mal sandığına tediyesine icab 
eden idare meclisi tarafından mahkûm edileceği gibi muamelei hile-
kâraneye cüreti meclisi mezkûrca teyakkun edildiği takdirde kanunen 

muahezesi hakkı dahi mubafaza edilecektir. Bu babda meclisi mezkûrca 
lâhik olacak hüküm ve karar lâzimülicra evrak hükmünde olup kararı 
mezkûrun icra muamelesi bunu ita eden meclisin reisi canibinden işaret 
ve ahkâmı ınündericesi usulü muhakemei hukukiye nizamnamesinin 
olbabdaki ahkâmına tevfikan bir sene kadar müddetle tevkif sureti ile 
dahi icra kılınacaktır. Tevkifin müddeti nahiye müdürünün istidası üze
rine icabeden muhkem? tarnfındrn temdid olunacaktır. 

Madde 136 - "Vahiye müdürünün tahsildar veya sandık emini ile 
sureti hilekâranede akdi ittifak ey/ediği tebeyyün ve tahakkuk etmedikçe 
bunlann zuhur edecek açığından dolayı müdürü mumaileyh mes'ul ol
mayacak ve mumaileyhin bu yolda ittifakı tebeyyün eylediği takdirde 
mezkûr açığın tazmin ve istirdadına kendisi dahi mahkûm edileceği gibi 
kanunen muahezesi dahi muhafaza edilecektir. 

Madde 137 — Bir açığın istirdadı veyahut bilâ esbabı mucibe edilen 
masrafın tazmini lüzumunu mübeyyin olarak icab eden idare meclisi ta
rafından nahiye tahsildarı veya sandık emini veyahut nahiye müdürü 
aleyhinde ita ..lunacak hüküm ve karar taraflarına tebliği tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında memurini mahkûmei mumaileyhim cani
binden meclisi idarei vilâyete istinaf edilebilecek ve oraca icabı kat'î 
ve lâyetegayyer bir surette kararlaştırılacaktır. 

FASLI İNSA İŞRUN 

Ahkâmı cezaiyeje dairdir 

Madde 138 — İntihabat nizamnamesinin on sekizinci maddesin
den sekizinci maddesine kadar olan mevaddı ahkâmı işbu nizamname 
ahkâmına mugayir olmadıkça nevahi intihabatı hakkında dahi caridir. 
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FASLI SELASE İŞRUN 

Evvelâ intibah cezalarına dairdir 

Madde 139 — intibah cezalan evvelâ cezayı nakdî saniyen azli 
muvakkat salisen azli müebbed maddelerinden ibarettir. 

Saniyen intibah cezalarını istilzam eden ahval beyanındadır 

Madde 140 — İşbu nizamnamenin altıncı ve yedinci maddeleri ile 
onuncu maddesinden on üçüncü maddesine kadar olan mevadda ve yir
mi sekizinci ve yirmi dokuzuncu ve otuz birinci ve kırkıncı ve altmış 
birinci ve altmış ikinci maddeleri ile altmış beşinci maddesinden yet
mişinci maddesine kadar olan maddelerinde ve bir de yetmiş birinci 
ve seksen ikinci ve seksen dördüncü ve doksan sekizinci ve yüz on bi
rinci ve yüz on ikinci ve yüz yirmi dördüncü ve yüz yirmi beşinci ve 
yüz otuz ikinci ve yüz otuz dördüncü maddelerinde muharr?r olan ve
zaifi ve işbu nizamname mucibince ifasına mecbur oldukları her türlü 
vazifeyi ifa etmeyen nahiye müdürleri bir osmanlı lirasından beş osmanlı 
lirasına kadar cezayı nakdî ile mücazat olunacaktır. 

Madde 141 — 73 üncü ve 75 inci maddelerin ahkâmı hilâfında bal 
ve harekette bulunacak veyahut nahiye emvalini veya 105 inci ve 119 un
cu ve 128 inci maddelerde muharrer olan mebaliği işbu nizamnamede 
tayin olunan surete mugayir tahsis ve sarf edecek veyahut mebaliği mez-
bureyi ciheti lâzımasına sarf ve itadan bilâ esbabı mucibe imtina eyle
yecek veyahut bunun sarf ve itasını ukdei teahlıürde bırakacak olan her 
nahiye müdürü beş osmanlı lirasından on osmanlı lirasına kadar ce
zayı nakdî ile mücazat olunacaktır. 

Madde 142 — Nahiye müdürü tarafından işbu nizamnamenin sek
sen yedinci maddesinde gösterilen şerait ve muamelat ifa olunmaksızın 
nahiye emvali bey' ve furuht veyahut emvaii mezkûre hakkı mülkiyet 
ve tasarrufu her ne suretle olur ise olsun aharc ferağ ve intikal edilir 
ve bir de nahiyenin muvazene defterinde murakkam olmayan yahut na
hiye meclisince tasbiv ve icabı veçhile tensib ve tasdik olunmayan masa
rif ihtiyar ve icra olunur ise olhalde müdürü mumaileyh mahallî ci<ıha 
meclisince tazminat itası ile beraber altı maha kadar müddetle azli 
muvakkat cezasına dahi mahkûm edilecektir. 

Madde 143 — Her nahiye müdürü veya sair bir nahiye müdürü 
veyahut nahiye tahsildarı veya sandık emini nahiye emvalini gasb ve
yahut bunun emri gasbına muavenet edecek veyahut bir cünha irtikâb 



edipde hakkında kat'î ve lâyetegayyer olmak üzere lâhik olacak bir hü
küm ve karar mucibince lâakal bir sene müddetle hapis cezası ile mah
kûm edilecek veyahut bir cinayetten dolayı mahkûm olacak olur ise me
muriyetinden bittabi sakıt olup valii vilâyet canibinden azlolunacaktır. 

Madde 114 — İşbu nizamnamenin gösterdiği ahvalde nahiye mü
dürü vezaifini ifa etmekte olan her nahiye müdürü muavini yüz kır
kıncı maddeden yüz kırk üçüncü maddeye kadar olan mevadda muhar
rer hilafı nizam ahval ve harekâta veya ceraim ve cinayata ciir'el ede
cek olur i*e lıundan dolayı nahiye müdürüne terettüb eden cezalar ile 
nuica/at olunacaktır. 

Madde 145 — Nevahi mecalisi azasından her hangisi vezaifi müret-
tei.î'nin ifasınca eseri tekâsül ve rehavet gösterecek veyahut işbu nizam 
namenin 7lî ve 85 ve 86 ve 91 vn 92 ve 9-> ve i IH ve <2\ ve \?>& \r\r\ nıad-
dV'ler ı ahkamınca azayı mumaileyhime muhavvel olan vezuifin :l .ısınca 
bilâ e.ıbabı mucibe sekte iras edecek olur ise elli kuruştan vî.z kuruşa 
kadar cezayı nakdi ile nıüca/.at olunacaktır. 

Madde 146 — Nevahi tahsildar veya sandık ümenasından tv r han
gisi nahiye müdürünün havale ilmühaberi olmaksızın nahiye akçesinden 
her kaç kuruş .--arf ve ita edecek veya koçanlı ilmühaber vermek «'/in 
tnhsilât irra eyliyecek veya nizamın tayin eylediği defatiri tutmayacak 
veyahut işbu nizamnamenin yüz otuz ikinci maddesi ahkâmına tevfikı 
hareket ve muamelede hulunm >va,"*ık clur :.-e l i r osmanlı liralından 
be--, osmanlı lirasına kadar cezayi nakdî ile mücazat olunacaktır. 

Madde 147 — işbu nizamnamenin ' i ) in eylediği vcz.ıifi ifa etme
yen her mutasarrıf veya kaymakam veya bunların nizamî vekilleri ma
aşlarından tevkif olunmak üzere valii vilâyet canibinden üç osmanlı li
rasından on osmanlı lirasına kadar cezayı nakdî ile mücazat oluna
caktır. 

Madde 148 — Nahiye alâkadaran defteri veya intihab etmek sa
lâhiyetini haiz bulunanlar defteri veyahut nahiye memuriyetine in
tihabı ilân ve işaa olunanlardan birisi aleyhinde itirazatı knzibe der-
meyan eylediği tebeyyün edecek her nahiye alâkadan elli kuruştan vüz 
kuruşa kadar cezayı nakdî ile mücazat olunacaktır. 

Madde 119 — îşbu nizamname ahkâmın'.; uhdesine muhavvel >lan 
veraıfin ifasınca eseri tekâsül ve rehaveti görülen her nahiye kâtibi veya 
kitabeti mezkûre umurunu ifava memur olan zat,veyahut bidayet mah
kemesi ve musalâha meclisi kâtibi yirmi kuruştan elli kuruşa kadar ce
zayı nakdî ile mücazat olunacaktır. 

file:///r/r/
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işbu maddenin ahkâmı mahakim kâtipleri hakkında vüzüncı'i rr,ad-
dede muharrer ahkâmı tağyir etmez. 

Madde 150 — Her kim kırk dokuzuncu madde ahkâmınca bir ma
lûmat itası zımnında hey "eti nezaret canibinden celbolunup da heyeti 
mezkûreye bilerekten malûmatı kâzibe ita edecek olur ise yirmi kuruş
tan elli kuruşa kadar cezayi nakdi ile mücazat olunacaktır. 

Madde 151 — Nevahi müdiranının kuradaki vekillerinden her han
gisinin işbu nizamname ahkâmınca uhdesine muhavvel olan vezaifir. 
ifasıiıca eseri tekâsül ve rehaveti görülecek olur ise yirmi kuruştan elli 
kuruşa kadar cezayı nakdî ile mücazat olunacaktır. 

Madde 152 — işbu nizamname ahkâmınca hükmolunacak bilcümle 
cezayı nakdilerin miktarı hilafı nizam hareket ve muamelenin tekerrürü 
halinde iki kat olacaktır. 

Madde 153 140 ve Ul ve H 5 ve 116 ve W) ve !4<) ve 150 ve 
151 inci maddelerde muharrer ulan cezayı nakdiler ic-ab eden nahiye 
müdürü-veya mutasarrıf veya kaymakam tarafından vukuhulacak teklif 
üzerine veyahut resen mahalli kabahat meclisi tarafından hükmoluna
cak altı maha kadar tevkif suretile dahi tahsil kılınacaktır. 

Madde 151 - Kabahat meclisince verilecek hüküm ve kararlar 
Usulü Muhakematı Cezaiye Nizamnamesinde istinaf için tayin olunan 
müddet zarfında cünha meclisine ve işbu meclisçe iîı olunacak kararlar 
dahi istinaf mahkemesince istinaf edilecektir. 

Madde 155 — İşbu nizamname ahkâmınca hükmolunacak cezayı 
nakdiler icab eden nahiye dairesine aid olacaktır. 

Madde 156 Evvelce mevcud olan nevahi nizamnamesi ile ol-
babdaki nizamatı sairenin işbu nizamnameye mugayir olan bilcümle 
ahkâmı lâğvolunur. 

Maddei mahsusa 

Bin sekiz yüz seksen sekiz senesi nevahi intihabatı işbu nizamna
meye tevfikan icra olunmak üzere tehir olunacaktır. İntihabatı mez-
kûrenin vakti icrası intihabata müteallik muamelâtı ibtidaiye için işbu 
nizamnamenin tayin ettiği müddetlerin kâffesi tamamen muhafaza olu
nacak surette işbu nizamnamenin tasdikindan sonra makamı vilâyetten 
ba tahriratı mahsusa tayin olunacaktır. Yeni nevahi memurlarının bil-
intihab umuru mamurelerine mübaşeret etmelerine kadar eskileri ifa
yı vazifeye devam edeceklerdir. 

[Girit nevahi nizamnamesi 1 inci tertip düsturun 4 üncü cildinin 
633 üncü sahifesindedir.] 
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No: 4 4 — Vergi tezkeresini zayi edenlerden alınacak 

harç hakkında irade 

Arz tezkeresi 

Vergi tezkeresini zayi eden efradı mükellefeden müracaat edenlere 
verilecek tezkereler için nizamı mahsusuna tevfikan alınmakta bulunan 
beşer kuruşun yüzer paraya tenzili hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat 
Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olunan mazbatası raalfu-
file arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile emir ve fer
manı hümayunu hazreti padişahı şerefmüteallik huyundur ise mantuku 
münifi infaz edileceği beyanile. 

2 muharrem 1306, 28 ağustos 1304 
iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflan ile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei haz
reti hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda. 

3 muharrem 1306, 20 ağustos 1304 

No: 4 5 — Haydarpaşa - izmit şimendiferinin Ankaraya 

temdidi hakkında mukavele 

75 muharrem 1306, 10 eylül 1304 

Bir taraftan devleti aliye namına hareket eden Nafıa Nazırı ile diğer 
taraftan Ştutgartta Vürtembergişe Veraynsbank direktörü olup Beri in
deki Doyç Bank ile heyeti sarrafiyesi nam ve hesabına hareket eden. 
Mösyö Alfred Kavutla beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — İzmitten bed' ile Eskişehirden veya civarından geçe
rek Ankaraya kadar devletçe kabul ve tasdik buyurulacak güzergâha An
karaya kadar bir demiryol ile müteferriatının inşası ve işletilmesi imti
yazı Mösyö Alfred Kavullaya şeraiti atiyeye tevfikan tarafı devleti aliye-
den ihsan buyurulmuştur. 

Madde 2 — Müddeti irotiyaziye fermam âlî tarihinden itibaren 
doksan dokuz senedir. 

Madde 3 — Hattı mezkûr takriben dört kısmı mütesaviye taksi» 
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ile sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename ile şart
namenin teatisi tarihinden itibaren birinci kısmın altı ay zarfında 
ve diğer üç kısmın işbu altı mahın inkızasından itibaren dokuz 
ay zarfında şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye 
üzerine mükemmel harita ve lâyihalarını tanzim ile Nafıa Neza
retine takdim edecektir. Nezaret işbu harita ve lâyihaları tarihi tak
diminden itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik yolunda olduğu 

surette halile ve olmadığ^ukdirde icabeden tadilât ve tashihatın icrasile 
tasdik eyliyecektir. Hükümeti seniye mezkûr harita ve lâyihaların ta
rihi takdiminden itibaren üç mah zarfında beyanı rey buyuracak ve 
müddeti mezkûre münkaziye olup da bu babta henüz kararını bildirmi-
yecek olur ise mezkûr harita ve lâyihalara tasdik edilmiş nazarile ba
karak ameliyata mübaşeret edebilecektir. 

Madde 4 — Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere mukavelename ve şartnamenin teatisi tarihinden iti
baren dokuz ay müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve yine 
ol tarihten itibaren nihayet dört seneye kadar ikmal eylemeği taah
hüt eder ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve ka
bul ve tasdik olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fa
kat esbabı mücbireden münbais halat müstesna olup bu misillû ahval
den dolayı ameliyat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye 
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 esnayı imalâtta suveri icraiyesini ve 
hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve müd
deti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüs
nü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vasıtasile 
muayene ve teftiş eyeleyecektir. İşbu teftiş ve muayene masarifine mu
kabil sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten 
itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah bemah tediye olun
mak üzere senevi Nafıa Nezaretinin emrine ve kilometre başına altın 
olarak iki yüz yetmiş kuruş ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik husu-
saltan bulunduğundan demiryol ile müteferriatına muktazi olan araziden 
efrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda ashabı imtiyaz 
ashabı arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfiki muamele 
edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller hü-
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kûmeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından ashabına tazmi
nat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. îşbu arazi da
hilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde sahibi imtiyaza mec
canen terk olunarr.k ve haltın iki tarafında beşer kilometre mesafede 
arazii emiriyei haliye olduğu ve onun meyanında taş ve kum ocakları 
küşadına elverijli mahaller bulunduğu takdirde inşaat müddetinre mec
canen sahibi imtiyaza tcrkoluııup fakat badelimalât ocak mahalleri ka
patılacaktır ve zikrolunan taş ve kum ocakları aslı abı imtiyaz demir 
yolun işledilmesi müddetince istimal etmek isterse nizamatı maLmsasına 
tevfiki hareketle beraber iktiza eden vergisini dahi temin edecektir ve 
muvakkaten istimali lâzım gelen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ-
ücret istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — İnşa olunacak demiryolun hututu asliyesi şimdilik tek 
hat olarak yapılacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede tayin olu
nacak ve senevi beher kilometrenin hasılatı gayri safiyesi otuz bin fran
ga baliğ olduğu halde hükümeti seniyenin ikinci hattın inşasını talebe 
hakkı olacak ve ashabı imtiyaz dahi kendi masrafına olaıak inşasını, 
mecbur bulunacaktır. 

Madde 8 — Demiryol ve müteferriatının inşaatı iptidaiyesi için ;;e-
rek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve teda
rik olunacak olan taş ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makine ve 
edevat vesair levazunat her nevi dahilî vergiden ve her gûna gümrük ıes-
minden muaf tutulacağı gibi demiryolun işledilmesi için hariçten celb-
edilecek kömürden dahi demiryolun hasılatı gayri safiyesi kilometre 
başına on beş bin franga baliğ oluncaya değin gümrük resmi alınmıyacak 
ve demir yolun müddeti imtiyaziyesi zarfında arazi ve sermayesile va
ridatı üzerine bir gûna vergi tarholunmayacak ve işbu mukavelename 
ile merbut şartname damga resminden vareste olacaktır ashabı imtiyaz 
tarafından meydanı tedavüle çıkarılacak hisse senedatile tahvilâttan da
hi hiç bir resim ahz ve istifa olunmayacaktır. 

Madde 9 — Ashabı imtiyaz demir yolun inşasile tamiri için lâzım 

gelen keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan civar mahaller mirî or

manlarından kat edebilecektir. 

Madde 10 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz taralından ihbar 

olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu marife

tile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz ve kabul oluna

cak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir fen 

komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne 
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muvafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde 
işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti tarafın
dan katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 11 — Ashabı imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecek
tir aksi hal vukuunda şartnamenin on altıncı maddesi mucibince mua
mele olunacaktır. 

Madde 12 — Ashabı imtiyaz demiryolun umuru zabıtasına ve hüsnü 
muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ilerde tanzim 
olunacak olan bilcümle nizamatı devleti aliyeye tevfiki hareket etmeğe 
mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya 
mecmuu üzerinde nakliyat tatil olunduğu halrle hükümet masarif ve 
zarar ve hasarı ashabı imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işle
tilmesini temin içi) s T.,'amenin on altınc maddesin- tevfikan tedabiri 
lâzime ittihaz edecektir. 

Madde 13 - Ashabı imtiyaz demiryolun muvakkaten kabul olun
duğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar şartna
medeki tarifeye tevfikan ücret alızedecektir. 

Madde 14 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
mütecemmian veyahut münferiden vuku bulacak asakiri berriye ve bahri 
ye ile edevat ve levazımatı harbiye ve mahhıısin ve mahkûmin i\e sair 
memurların ve posta çantalarının sevkıyat ve nakliyatı hakkında şart
namenin beşinci faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket oluna
caktır. 

Madde 15 — Ashabı imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut şirket 
nizamnamesi esasına tevfikan osmanlı bir anonim şirketi teşkiline me
zun ve mecburdur 

Madde 16 — Ashabı imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı âlinin ısdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren üç 
mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veyahut piyasa fiatile 
esham olarak otuz bin lira kefalet akçesi tevdi edecek ve şu kadar ki 
esham tevdi eylediği halde tedennii fiattan dolayı terettüp edecek 
noksanı ikmal edileceği bank tarafından taahhüt ettirilecektir ve 
mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu müteakip fermanı âli kendisine 
teslim olunacaktır, işbu kefalet akçesi ameliyat katiyen kabul olunduk-
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tan sonra ve kuşat olunan aksamın tulü nisbetinde iade olunacaktır. 
Zikrolunan üç mah müddetin inkizasına değin sahibi imtiyaz kefalet 
akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara hacet olmaksızın hakkı 
imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 17 — Devleti aliye müddeti imtiyaziyenin otuz senenin 
inkizasından sonra her vakit yolu mubayaa etmek salâhiyetini haiz ola
caktır. Yol hangi senede iştira olunacak ise ondan evvelki beş sene zar
fında vukubulan hasılatı gayri safiyenin mikdarı mutavassıtı bulunarak 
onun yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti imtiyaziyenin hitamına 
kadar her sene sahibi imtiyaza ifa edecek ve meblâğı mezkûr kilometre 
başına senevi yedi bin beş yüz franktan dun olmıyacaktır ve işbu tekasiti 
seneviyenin evkatı muayyenede tediyesi tarafı devletten temin ve bu 
hususa dair bir mukavelei mahsusa tanzim edilecektir. Yolun devlete 
teslimi ve eşyanın mubayaası ve levazımatı mevcudenin iştirası hususun
da şartnamenin on dokuzuncu maddesinde gösterildiği veçhile muamele 
olunacaktır. 

Madde 18 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta devleti aliye 
ashabı imtiyazın demiryol ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde 
bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve demiryol ile müteferriatımn 
hasılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste 
olmak şartile yol ile müteferriatımn devlete teslimi ve edevat ve levazı-
matın sureti mubayaası şartnamenin yirminci maddesinde rnünderiç 
ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 19 — Demiryol memur ve müstahdemleri hükümeti seni-
yenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklardır ve cümlesi fes 
giycekler ve mümkün mertebe tabaai devleti aliyeden intihab oluna
caklardır. 

Madde 20 — Ashabı imtiyaz nizamatı mevzuasına tevfikı hareket 
etmek ve bir gûna imtiyaz ve inhisarı tazammun etmemek şartile demir
yolun hattı mutavassıtından itibaren her iki tarafında yirmişer kilo
metre budu mesafede civarında taharri ve keşfedeceği madenleri imal 
edebilecek ve merbut olduğu nazerete müracaat ederek nizamı daire
sinde hatta civar olan ormanlardan hatab ve kömür ve kereste kat ve 
imali gibi muamelâtta bulunmağa salâhiyeti olacaktır. 

Madde 21 - Devleti aliye demiryolun hututu asliyesile şuabatınu* 
lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbabta 
vuku bulacak masarif devlete aid olacaktır. 

Madde 22 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika dev-
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letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat ashabı imtiyaz bu 
hususta istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni bu
lunacaktır. 

Madde 23 — Ashabı imtiyaz her nevi hasılatın şehrî cetvellerini 
Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin on 
yedinci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eyleyecektir. 

Madde 24 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği veya başlayupta ikmal eylemediği veya 
umuru nakliyeyi tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais 
taahhüdatı sairesini icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt 
olacak ve bu halde şartnamenin on seki/inci maddesinde gösterildiği 
veçhile demiryolun muvakkaten işletilmesi için ledabiri lâzıma ittihaz 
olunacak ve ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve 

mevcud olan kefalet akçesi dahi tavafı devletten zabtedilecektu. 

Madde 25 — Ashabı imtiyaz devletçe lüzum görülecek demiryol 
ebniyesi derununda müfettiş ve gümrük ve posta ve zabıta memurları
nın ikametlerine muktazi odaları meccanen tahsis etmeğe mecburdur. 

Madde 26 — Ashabı imtiyaz mnarifi kr-nd:*Inr ^id olmak ü/ere 
demiryol boyunca telgraf direkleri ve telleri rekz ve uîmdid edehilecek 
ve fakat bunları demiryola taallûku olmayan muhaberatı husıısiyede 
istimal edemiyecektir devleti aliye demiryol boyunca bir telgraf hat
tı temdid edecek olur ise sahibi imtiyazın telgraf direklerine rabtede-
bilecek ve bu direkler kifayet etmediği takdirde yolun muamelâtına 
sekte getirilmeksizin kendi masarifile demiryol boyunca başkaca direkler 
rekzeyleyecek ve devlet telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe mev-
kiflerde telgrafhane memurları bulundurularak kezalik yolun muame
latı sektedar olmamak üzere yalnız mühim ve müstacel olan muhabe
ratı resrniyeyi demiryol telgrafile teati ettirebilecektir. 

Madde 27 — Ashabı imtiyaz mücerret demiryola müteallik mek
tup ve çantalarını posta nezaretine bir gûna resim vermeksizin kendi 
vesaiti nakliyesile nakledebilecek ve demiryolun hüsnü halde muhafa
zalına ve işletilmesine muktazi olan alât ve edevat ve yağ ve kömür ve 
saire gibi sarf ve istihlâk olunacak mevad vesaireyi dahi bilâ ücret nak
letmek hak ve salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde 28 — Gerek ashabı imtiyaz ve gerek makamına kaim ola
cak anonim şirketi osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename ile 
merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden dolayı 
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devleti aliye ile ashabı imtiyaz veya şirket beyninde veya sahibi imti-
ynz ve şirket ile efradı ahalî meyanesinde tahaddüs edebilecek Vıer nevi 
ihtilp.fnt ve deavi işin aid olduğu mahokimi osmanivedc viı -ei ve l - s -
İnlnnacRktır. 

Madde 29 — Hükümeti seniye inşa olunan ve işletilen beher ki

lometre hat için ashabv imtiyaza senevî on beş bin frank hasılatı geyri 

safiye temin buyunır işletme hasılatının ademi kifayeti takdirinde in

şa olunan ve işletilen beher1 kilometre hat için senevî han'atı gayri 

safi\ vrıin miktarını on ber- bin fr.ınVa ikmal için zirde göste-ildiği veç

hile muamele olunacaktır. Şöyle ki hattın geçeceği izmit ve Ertugrul ve Kü

tahya ve Ankara sancaklarının aşarı düyunu umumiye idaresinden man 
sup bir memur muvacehesile müzayedeye vaz edildikte' isbj mibave-

dede tekarriir edecek bedel için mültezimler tarafından verilecek taah 

hüt senetleri mezkûr sancaklarda bulunan düvunu tımumive idaresinin 

sandıkları emrine tediye o)unmak üzere tanzim olunacak ve bedeli 

mezkûrun mecmuu doğrudan doğruya salifüzzikir sandıklara teslim kı

lınacaktır kilometre başına balâda gösterilen miktar hasılatın ikmali 

için senevî tarafı hükümeti seniyeden tediyesi taahhüt b'iyu-ul >r r.ıe-

baliğ düyunu umumiye idaresi marifetile bedeli mezkûrdan hilifraz 

esbabı imtiyaza tediye ve bakisi hazinei celileye tcsl'm olun ;c ' j ı r . 

Madde 30 — inşaat için dördüncü mr.ddede tavin ninnin müddei 
zarfında Izmitten Eskişehire ve Eskişehirden Ankaraya kadar inşa olu

nacak iki kısmın tesisi için ameliyata bed' ve mübaşeret olunduğu ta

rihten itibaren sarfı hükümeti seniyenin komiseri marifetile tahakkuk 

edecek olan mebaliğ üzerine canibi hükümeti «enivcden senevî sahibi 

imtiyaza yüzde dört hesabile faiz itası taahhüd buyrıılur ve ancak bu 

faizin bühesap vasatı kilometre başına yüz elli bin frank mebaliği inşai-

yeyi mütecaviz bir resülmale şümulü olmayacaktır. Bu faizin beher sene 

tesviyesinin teshili zımnında imalâta bed' ve mübaşereti müteakiben ba

lâdaki dört sancağın en evvel tahsil clıınarak varidatı ö-rivesirı: dü
yunu umumiye idaresi marifetile sahibi imtiyaz ile hazinei celile bey

ninde taksim olunmak üzere yirmi dokuzuncu maddede tayin olunan 

şekil ve surette idarei mezkûre sandıklarına teslimine canibi hükümeti 

seniyeden muvafakat buyrıılur. 

Madde 31 — Haydarpaşadan tzmite kadar mevcud olan hat ile 

edevatı sabite ve mütehaırikesi ve tesisat ve teferruatı ve müştemilâtı 

alâhalihi ve İzmitin ilerisinde mevcud ameliyat ile vaki oldukları ara

zinin sahibi imtivaza devir ve teslimi tarafı hükümeti «eniyeden taahhüd 
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buyrulur battı mezkûr ile imalâtı mezburenin her gûna düyun ve taah-
hüdat ve mümanaattan ari olarak teslimini müteakib bir ay zarfında 
sahibi imtiyaz hükümeti seniyeye on milyon fırank tediye edecektir. 
Mezkûr Haydarpaşa hattının işbu imtiyaza idhali gününden itibaren 
umum hattın hasılatı gayri safiyesinin haddi mutavassıtı tayin olunabil
mesi için aksamı muhfpl ' frsinin hasıİR': birleştirilecei.lir. Kilometre ba
şına hasılatı gayri safiyenin miktarı vasatisi bu veçhile tayin olun
duktan sonra yirmi dokuzuncu maddede meşrut olan kilometre başına 
on beş bin frank hasılatı gayri safiyenin ikmali için varidatı öşriyeden 
hükümeti seniyenin hesabına olarak Düyunu Umumiye İdaresi marife
tile tediye olunacak meblâğın tayini kemiyeti hususunda mezkûr 
miktarı vasati esas ittihaz olunacaktır. Yevmi mezkûrdan itibaren Hay
darpaşa hattının işbu imtiyaza idhal olunması ile beraber mezkûr Hay
darpaşa kısmı sair hatlar gibi hükümeti seniye tarafından verilen te
minattan istifade edecek ve ancak hükümeti seniye canibinden verile
cek teminat Haydarpaşadatı lzmite kadar mevcud kısmın işledilen beher 
kilometresi için hasılatı geyri saf iyeyi on bin üç yüz franka ikmalinden 
ibaret bulunacaktır ve umum hattın beher kilometresinin hasılatı gayri 
safiyesinin haddi mutavassıtı Haydarpaşadan lzmite kadar olan kısım 
için temin olunan on bin üç yüz frankı tecavüz ettiği halde on beş bin 
franka varıncaya değin fazlası İzmitten Ankaraya kadar olan kı«mın 
teminatına mahsub edilecektir. Hükümeti seniye tzmitlen Ankaraya ka
dar olan hattın sahibi imtiyazına Ankaranm ilerisinde f m d i d hatları 
inşası için dahi imtiyaz ihsan buyurduğu takdirde şurası mukarrerdir 
ki bunlara canibi hükümeti seniyeden verilecek teminatın tayin ve tah
sisi için Ankara hattının ve ledelhace Haydarpaşadan Ankarava kadar 
olan hattın hasılatı mezkûr temdit hatlarının hasılatile mezcedilecektir 
mezkûr temdit hatlarının inşa ve işletilmesi için ashabı imtiyaz şeraiti 
mütesaviye ile hakkı rüçhanı haiz olacak ve bir de Haydarpaşa hattının 
Üsküdara kadar temdidi ve Üsküdann mebdei hat ittihazı lüzumu ashabı 
imtiyazca tahakkuk ettiği takdirde hükümeti seniye ile bilmüzakere 
hattı mezkûru Üsküdara kadar temdide salâhiyetleri olacaktır. 

Madde 32 — Hattı asliden bed ile biri Kütahyaya ve diğeri Bur-
saya kadar mümdet olmak ve tarafı hükümeti seniyeden bir gûna temi
nat deruhde olunmamak ve kablelinşa harita ve lâyihaları hükümeti 
seniyeye arz ile ya aynen veya tadilen tasdik kılınmak üzere eshabı im
tiyazın iki şube inşasına salâhiyeti olup işbu mukavelename ile şart
namenin tarihi teatisinden itibaren dört sene zarfında mezkûr şubelerin 
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inşasına ashabı imtiyaz mübaşeret ettiği takdirde tirihi mübaşeretten 
itibaren Kütahya hattını bir ve Bursa hattını iki sene zarfında ikmale 
mecbur olacaktır ve zikrolunan dört sene zarfında ashabı imtiyazın mü
başeretinden evvel mezkûr şubelerin inşasına başka talip zuhur ederse 
ashabı imtiyazın şeraiti mütesaviye ile hakkı rüçhanı olacaktır. 

Madde 33 — Haydarpaşadan Ankaraya kadar olan hattın hasılatı 
gayri safiyesi bilhesap vasatı kilometre başına senevi on beş bin frankı 
tecavüz ettikte on beş bin franktan fazlasının yüzde yirmi beşini hükü
meti seniyeye teslim etmeği sahibi imtiyaz taahhüd eder. 

Şartname 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanındadır 

Madde 1 —• Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 
olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında demir
yolun inşası ve işledilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı icra 
etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 - - Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiyeyı muh
tevi olacaktır. Şöyle ki demiryolun güzergâhını ve mevkiflerin mahal
lini ve ihtiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mevkiini 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 cet
veli ile en mühim olan imalâtı sınaiyenin maktaları ilâve olunacaktır, 
zikrolunan maktaı tulânî tul itibarile beş binde bir ve irtifa itibariie 
beş yüzde bir mikyasında tanzim olunacak ve demiryolun derecei irti-
faı dahi deryanın sathı mutavassıtına nisbetle tayin kılınacaktır işbu 
maktam altında ufka muvazi üç hat tersim olunup birinci hat ürerinde 
demiryolun mebdeinden itibaren biner metre olarak mesafeler ve ikinci 
hat üzerinde iniş ve yokuşların tulile derecei meyelânı ve üçüncü hat 
üzerinde kıt'atı müstakimenin tulü ve hututu münhaniyenin müstakimen 
imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü gösterilecektir. 

Madde 3 — Demiryol imalâtı tek hat olmak üzer? icra olunacaktır. 

Madde 4 — Demiryolun arzı demir çubukların iç taraflarından iti-
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baren bir metre kırk dört santimetreden bir metre kırk beş santimetreye 
kadar olacaktır ve yan taraflarının yani demir çubukların dış tarafı ile 
tesviye kumunun zaviyei ulyası beynindeki mahallerin arzı dahi tek hat 
için bir metre ve çifte hat için iki metre olacaktır. 

Madde 3 — Ashabı imtiyaz 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 handek 
ve su yolları ile yan satıhlarını inşa eyleyecektir ve tesviye kumu kırk 
santimetre yüksekliğinde döşenecektir tesviye kumunun altındaki tesvi
yei turabiyenin sathı âlâsının arzı beş buçuk metre olacaktır. Fakat işbu 
derecei arzlar hattın müşekkel olan aksamında tesviye kumunun muha
fazasını temin için tedabiri lâzime ittihaz olunmak şartile beş metre on 
santimetreye tenzil olunabilecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rabteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru iki yüz yetmiş beş metreden 
aşağı olmayacaktır ve bir birine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı mün-
haniye arasında hattı aslî için yüz metre ve küçük hatlar için elli metre 
tulünde bir hattı mkstakim bırakılacağı misillû işbu münhaniler kıtaatı 
müstakimeye (parabol) 1er yani kat'ı mükâfi kavislerile rabtedilecektir. 

Madde 7 — Demiryolun iniş ve yokuşları meyillerinin nihayet de
recesi metre başına yirmi milimetre tayin olunmuştur bir birini müte-
akib olan iki yokuş beyninde nısıf kutru bin metreye müsavi amudî in
hinalar olacaktır nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş 
ve yokuşlar mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır ashabı imtiya
zın işbu madde ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkında ve bilhassa Iz-
mitten Eskişehire mümted olup devletçe icra ettirilen keşfiyata nazaran 
nısıf kuturları iki yüz kırk metre ve iniş ve yokuşların meyli, metre ba
şına yirmi beş milimetre tayin edilen hat kısmı hakkında icrasını faideli 
ad edeceği tadilâtı devleti aliyeye arz ve teklif etmeğe salâhiyeti olup 
fakat işbu tadilât hükümeti seniye tarafından kabul olunmadıkça mev
kii icraya konulamayacaktır ve bir de umum hatta tevakkuf zamanlan 
dahil olduğu halde katarların hini hacette bilhesap vasati saatte otuz beş 
kilometre mesafe kat edebilecek süratte hareketlerine şu tadilât mani ol
mayacaktır. 

Madde 8 — İhtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatlan kifayet 
mikdan olmak lâzım gelecek ve bunlar ashabı imtiyazın teklifi üzerine 
canibi hükümeti seniyeden tayin olunacaktır fakat şurası mukarrerdir 
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ki mevkifler beyninde olacak mesafei vasatiye lâakal yirmi kilometre 
olacaktır hututu ihtiraziyenin tulü dahi mikrazların noktai bidayetinden 
itibaren büyük hatlar için dört yüz ve küçük hatlar için üç yüz metre
den noksan olmıyacaktır maktaı tulânide ilerde mevkifler inşası melhuz 
olan mahallerde münasib tulde ufka muvazi satıhlar gösterilecektir. 

Madde 9 — Demiryol hattı bir mahalde ahalinin amedi şüddü zım
nında ibka ve muhafazası lâzım gelen adi yolları keserek geçecek olur 
ise demiryol hattı turuku mezkûrenin mümkün olduğu kadar ya altın
dan veya üstünden mürur edecek ve fakat ahvali mevkiiyeden naşi bazı 
mahallerde köprüler inşası masarifi külliyeyi müstelzim olduğu ve mürur 
ve uburca müşkilâtı mucib bulunduğu halde oralarda sathı zemin ile be
raber geçitler yapılarak turuku mezbure muhafaza edilecektir demiryo
lun bir adi tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği halde inşa 
olunacak köprünün gözünün vüs'ati ahvali mevkiiyeye göre ashabı imtiya
zın teklifi üzerine devletçe tayin olunacak ve yolların ehemmiyetine göre 
üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Kemerli köprülerin yolun 
sathından itibaren kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal beş metre ve 
demirden veya ağaçtan ufkî kirişler ile yapılmış köprülerin kirişlerin 
altından itibaren irtifaı lâakal dört metre ve otuz santimetre ve köprülerin 
korkuluklarının arasındaki arzı tek hat için dört buçuk ve çifte hat için 
sekiz metre olacaktır. 

Demiryolun bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde o ta
rikin altına yapılacak köprünün korkuluklarının arasındaki arzı ahvali 
mevkiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmiyetine göre üç me»-
reden on metreye kadar olabilecektir. 

Köprülerin ayaklarının arası yani gözü tek hat için lâakal dört 
buçuk ve çifte hat için sekiz metre genişliğinde olacak ve katarların 
geçmesi için bırakılacak irtifa demir çubukların sathından itibaren ta
vana kadar akalli dört metre seksen santimetre olacaktır. Demiryol uı-
rüku adiyenin sathına muvazi olarak geçecek olduğu halde demir çu
buklar turuku mezkûre üzerine adi arabaların mürur ve ulıurcııa hic 
bir veçhile mani olmamak üezere çıkıntı ve çukur olmayarak döşene
cektir turuku adiye üzerine yapıalacak geçitlreden hükümetçe lüzum 
görülecek geçitlerde parmaklık inşa olunacaktır. Esnayı ameliyatta es
kiden mevcud olan yolların mevkilerile maktalarını tahvil veyahut tadil 
etmek lâzım gelirse tebdil ve tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuş
larının meyli behemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli 
sabıkının nihayet derecesini tecavüz etmeyecektir her halde hem zemin 
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geçitlere sular hatta doğru cereyan ettiği cihetle demiryol ile adi tarikin 
arasında lâakal on metre tulünde ve meyli metre başına nihayet iki 
santimetreyi tecavüz etmemek üzere inişler inşa ve tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Ashabı imtiyaz demiryol ameliyatile ceryanına ha
lel gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masari
fine olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf 
edeceği nehir ve çaylar ve retveller ve yapılacak köprülerin kavaidi 
fenne tatbikan medahil ve meharici ashabı imtiyazın teklifi üzerine 
Nafıa Nezaıeti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 11 — Ashabı imtiyaz icra olunacak ameliyatta dahili mem
leketten tedarik olunmak üzere alâ cinsten edevat ve levazımat istimal 
edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve müstahkem olması için bil
cümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir akar sular umuma 
mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak küçük vc büyük 
köprüler ile su yolları kârgir olarak veya demirden tesis cdiKvek ve 
kereste yalnız temeller île köprü döşemeleri ve taban ağaçları için isti
mal olunacaktır. 

Bilcümle köprüler resimlerile beraber Nafıa Nezaretine takdim 
olunacak programa tevfikan hattın kabulünden evvel berveçhi mutad 
tecrübe edilecektir demir çubuklar ile edevat ve levazımatı sairei in-
şaiye iyi cinsten ve dayanıklı ve kullanılacak işlere elverişli olacaktır de
mir çubukların demirden mamul olduğu halde beher metresi civata-
larile beraber lâakal otuz dört kilogram ve çelikten mamul olduğu tak
dirde otuz kilogram sikletinde ve (vinyol) usulünde olacaktır birbirini 
müteakip vazolunacak iki (travers) arasındaki fasıla mihverlerden iti
baren doksan santimetreye tecavüz etmeyecektir. 

Demir çubukların yekdiğerine rabtolunacak mahallerinin taban 

ağaçları Üzerine tesadüf etmemesi ve mahalli iltisaklarının birbirine mu

vazi olmaması caiz olup fakat çubukların birbirine merbut olacağı nok

talar iki travers arasına tesadüf eylediği halde taban ağacının haddi 

vasatından itibaren otuz üç santimetreyi tecavüz etmeyecektir ebniye ile 

nıevkif ve kulübelerin tertibat ve sureti inşaatı tamamile kaidei tasarru

fa ve usul ve adatı memlekete muvafık olacaktır mevkiflerin ebniyesi 

taşlan veya tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremit ve taş veyahut di

ğer bir maden ile örtülecektir toprak imlâsile tesviye olunan ve türab 

lıafrile yapılan mahallerin ve tesviyei türaba lâzım olan toprağın ihra

cında hasıl olan çukurların sathı maillerinin derecei meyelânı hini in-
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şaatta iktizayı mevkie göre ashabı imtiyazın talebi üzerine Nafıa Neza
reti veya memurları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 12 — Ashabı imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ih
tiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demiryolun üzerinde ve altın
da yapılacak büyük ve küçük köprüler ile su yollarının ve sathı zemin 
geçitlerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve hey'atını mübeyyin ve meşruh 
bir cetvel rabtedecektir mevkifler ile imalâtı sınaiyenin haritaları iki 
yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Demiryolun kura ve kasabata ve mevkiflere tesadüf 
fiden aksamında lüzum görüldüğü halde hattuı iki cihetine kuru dıv«ı-
İar ve parmaklıklar inşasile arazii mücavireden tefrik olunması lâzım 
gelecektir. 

Madde 1! — Demiryolun güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin 
üzerinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin al
tıncı maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müteferriatının tesisine 
lüzumu olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olu
nacaktır işbu araziden üzerinde ebniye olmayan mahallerin haritası beş 
binde bir mikyasında ve üzerinde ebniye olmıyan mahallerin haritası 
beş binde bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe 
olan mahallerin haritası binde bir mikyasında tanzim krhnaeaktır. 

Madde 15 - - Demiryolun inşaatı kamilen hitampezir olduktan sonra 
ashabı imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere demiryol ak
samının ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sahipleri hazır 
oldukları halde tahdid ve (kadastro) usulüne tevfikan haritasını tersim 
ve vaz'ı alâim edecek ve bundan başka yapılmış olan köprü ve imalâtı 
sınaiyei seirenin mufassal ve meşruh defter ve haritasını hükümet me
murlarının tahtı nazaretinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde 
tutulacak (Prose verbal) lerin birer sureti musaddakasını Nafıa Neza
retine takdim eyleyecektir. 

işbu tahdidi araziden sonra demiryolun aksamı mütemmimesinden 
olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça ol veçhile tahdid 
edilerek mezkûr haritada ve prose verballerde işaret kılınacağı gibi ma-
riilbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Nafıa 
Nezaretindeki defıere kayıd vc ilâve edilerektir. 

İKİNCİ FASİL 

Hattın hüsnü halde muhafazası île işledilmesi beyanındadır 

Madde 16 - - Ashabı imtiyaz demiryol ile müteferriaimı ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde vc emniyetbahş 
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olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icab ettirir bilcümle 
esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir 

Ashabı imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında teahhur ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ih
tar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipte icabını icra etme
diği surette masarifi ashabı imtiyaza aid olmak üzere yolun hüsnü hale 
vazı için canibi hükümetten idaresine vazıyed olunarak tamiratı lâzime 
icra vc bu uğurda vuku bulacak masarif hattın hasılatından istifa oluna
cak ve kifayet etmez ise ashabı imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 - - Ashabı imtiyaz demiryolun her nevi hasılatını mübey-
yin nıah bemah bir kıta defler tanzim ve rafıa nezaretine takdim edecek
tir. Hasılatı gayri safiyei mübeyyin tanzim olunacak deflerde yolcular ile 
emtianın naklinden miinbais hasılatı gayri safiye ile beraber demiryo
lun bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İmtiyazın feshi ile yolun tarafı, devletten mubayaası 
hususlarında ve inkızayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 18 — Ashabı imtiyaz mukavelenamenin yirmi dördüncü 
maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinr'en sakıt 
olduğu halde ol vakta kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olu
nan edevat ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olu
narak müzayedeye konulacak ve zuhur edecek taliplerden kimin üze
rinde takarrür eder ise anın marifetile hukukundan sakıt olan ashabı 
imtiyazın taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede takarrür edecek bedelden müzayede masarifi tenzil 
kılındıktan sonra üst tarafı hukuki; sakıt olan ashabı imtiyaza ita kılı
nacaktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce 
takdir olv.ncuı bedelden münasip mikdar tenzil olunarak altı ay müddet 
sonra ikinci defa bir müzayede daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz 
kalırsa müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakıt olan ashabı imtiya
za hiç bir bedel tediye olunmaksızın devletin malı olacak ve kefalet ak
çesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı devletten rabtolunacaktır. 

Madde 19— Devleti aliye mukavelenamenin on yedinci maddesi 
mucibince demir yolu mubayaa eylediği halde hattın ol vakit mevcud 
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bulunan ve işi edilmesi için iktiza eden vagon ve lokomatif ve l o p r A 
arabaları ve mahrukat vesair eşyayı menkulesinin kâffesini muhammin
lerin takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira edecektir. 

Madde 20 — tmtiyazın müddeti münkaziye oldukta ashabı im
tiyaz demir yol mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri 
ve müfettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tah;"'dar odalarını 
ve sabit makineleri ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye 
mahsus clmayan sair eşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâ 
bedel ve her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şertile dev
lete devir ve teslim edecektir. Makine ve lokomotif ve vagon ve araba 
ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve mahrukat ve her nevi levazımat gibi 
hattın işletilmesi için lâzım gelen eşyayı menkuleye gelince hükümeti 
seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde 
mubayaa edecektir. Şu kadar ki devletin mubayaa edeceği levazımat 
demiryolun altı ay işletilmesi için muktazi olan miktarı mütecaviz ol
mayacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel demiryolun hüs
nü halde olmadığı indetteftiş devletçe anlaşılırsa ashabı imtiyaza bir 
müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görül
mez ise hükümet derhal demiryolu ve müteferriatını yedi idaresine ala
rak ashabı imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzimeyi icra ile yolu hüs
nü hale vaz etmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat 
masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası ashabı imtiyaza ita olunacak ve nok
san zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti 
müteferriası beyanındadır 

Madde 21 — Mukavelenamenin on üçüncü maddesi mucibince as
habı imtiyazın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi 
berveçhi ati beyan olunur. Aüyüzzikir tarifeler nihayet derecede olup 
bunlar tarafı devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edi
lemeyecektir. Fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet mikdarlar tenzil 
olunduktan sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasıle halka ihbar 
edilmedikçe betekrar nihayet derecelere terfi edilemeyecek ve ancak ta
rife tenzili halinde üç gün evvel ilân olunacaktır. 
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BİRİNCİ TARİFE 

Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilometre- hesabı üzerine nakliyatın fiatı 
yolcu ve mahlut katarlar 

Birinci mevki İkinci mevki Üçüncü mevki 
Para Para Para 

27 20 13 

Birinci ve ikinci mevki arabalarından mürekkep seyri seri katarile 
nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz ziyade 
alınacaktır. Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kuca
ğında götürülmek şartile meccanen nakledilir, ü ç yaşından yedi yaşına 
kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik mahal 
tahsis olunur. Şu kadar ki bir bölmede iki çoorik fculunduğu halde ikisi 
bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmayacaktır. 

İKİNCİ TARİFE 

Yolcuların eşyayi zatiyelerine dairdir 

Her yolcunun bilet başına meccanen otuz kilogram yük naklet
meğe hakkı vardır. Nısıf ücret verecek çocuklar yalnız yirmi kilogram 
yük için ücret itasından muaf olacaklardır. Çok yer tutan eşya ile otuz 
öşrü zürra mikâb hacminde olduğu halde vezni 7 kilogramdan aşağı olan 
eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

Masarifi müleferria 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada 
berveçhiati ücurat ahz ve istifa kılınacaktır. Şöyle ki her pusulada 
muayyen olarak yirmi para kaydiye resmi ve katann vürudundan sonra 
kaldırılmayan eşyanın beher dengi için yevmi beşer para mağaza resmi 
tediye olunacak ve kumpanyanın ısrarı ve mürsil veya mürselünileyhin 
talebi üzerine tekrar veznedilecek eşyadan kumpanya iddiasında haklı 
çıktığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için 
yirmi para mizan resmi alınacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit katarlar ile gönderilen 
köpeklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır. 

Bu ücretin akal derecesi sekiz kilometre başına bilhesap istifa 
kılınır. 

Masarifi mütcfcrria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi ola
rak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi olmayıpta ashabı imtiyaz 
hıfzetmiş olur ise yevmi beş kuruş ahzolunur. 

DÖRDÜNCÜ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dair 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre hasına 
ücreti nakliyesi bir paradır. Otuz desimetre yani öşrü zürra mikâp hac
minde bulunduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için 
mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. Bu ücretin akal derecesi 
sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydi
ye resmi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
on kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve seyri 
seri ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olur ise olsun mürselün-
ileyhe ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya veril
diğinden itibaren mürselünileyh eşyanın mevridi olan mahalde sakin ise 
yirmi dört saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırılmadığı takdirde 
kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için mağaza resmi 
olarak yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine eş
ya betekrar tartıldığı ve bunların iddiaları İraklı çıkmadığı halde kesri 
gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para ücret 
alınır. 
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BEŞİNCİ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere ve münferiden 
vezni yirmi beş, kilogramdan aşağı olan ufak tefek 

eşyaya dairdir 

Bir dengin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu 
halde otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve ondan ziya
de mesafenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gönde

rilen mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünilyeh mevridi eşya 

olan mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her ne esbaba 

mebnı olur ise olsun kaldırılmayan denklerden mevzu olduğu mağaza 

resmi olarak yevmiye on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi 

üzerine betckrar tartılacak her denkten mürsil veya mürselünileyhin id

diası vahi çıktığı takdirde mizan resmî olarak yirmi para ücrel alınır. 

ALTINCI TARİFE 

ISukud ve esham ve zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderilecek 

altın, gümüş ile civa ve beyaz altın ve mücevherat vesair zikıymet eşya

dan kilometre başına kesri gayri münkaserı olmak üzere beher on lira

lık kıymet üzerine iki para ücret istifa kılınır. Tahmiliye vc ihraciye 

rcsmile sigona ücreti tarife fiatına dahildir. Tarife ücretinden maada 

irsalâtın her defası için kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. Mesafe 

cüz'i o'duğu halde beher on lira kıymetinde olanlar için balâda zikro-

Iunan masarifi müteferria dahi dahil olduğu halde beş kuruş ücret alı

nabilir. 
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para para 
27 54 öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve 

beygir ve koşum hayvanatından 

09 18 Dana ve merkep ve domuzdan 

04 08 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap 
ahz ve istifa kılınır. 

YEDİNCİ TARİFE 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 

Kilometre basına ücuratı nakliye 
Seyri adi Seyri seri 

para para 

47 94 iki veyahut dört tekerlekli ve dahili bir peykeli 
arabalardan 

67 134 dört tekerlekli ve dahili iki peykeli arabalar 
dan 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap 
ahz ve istifa kılınır. 

Masarifi muteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on 
kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmi beş kuruş 
ücret alınır mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra kal
dırılmayan arabalardan istifa kılınır. Tarife ücretinden maada araba
lar derununda bulunan eşyanın sıkleti elli kilogramı tecavüz eylediği 
halde elli kilogramın fazlasından seyri adi ile naklolunan ikinci sı
nıf eşya tarifesi mucibince kesri gayri münkasem olarak beher elli 
kilogram hesabile ücret alınacaktır. 

SEKİZİNCİ TARİFE 

Hayvanata dairdir 

kilometre başına ücreti nakliye 
Seyri adi Seyri seri 
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Masarifi mütejerria 

Evvelâ, tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. 

Saniyen, katarın vusulünden yirmi dört saat sonra alınmayan hayva
natın zarar ve hasarı ashabına aid olmak ve yem masarifi dahil olmamak 
üzere bir mahalli maljsusta hıfzolunmak ücretine mukabil beherinden 
mağaza resmi olarak yevmiye beş kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak ücret: 

BİRİNCİ SINIF 

Esliha, doğrama, boya ağacı vesair zikıymet ağaç, mum, müski
rat, bakır, pamuk, kahve, balık, l.ıikal. araba edevatı, sahtiyan, edvive 
ve müstemlekâtı ecnebiyeden gelen kahve, ve şeker ve çikolata ve em
sali, kus tüyü, akmişe, baharat, mamul demir, çini, meyva, mamul dök
me demir, mamul ve gayri mamul madeniyatı saire ankıdı, ayna çeliğe 
müteallik eşya, ruganı zeyt ve emvaı ve otlar, muzıka alâtı, mefruşat, 
sahaflığa müteallik şeyler, mamul kurşun ve demir kalem, porselen, 
nebatat envai kürk, iç yağı, ipek mamulâtı, şeker, şeffaf ispermeçet, 
sirke, şarap, kadeh ve cam, yün mamulâtı, kütüp, çay ve duhan. 

para 
35 

İKİNCİ SINIF 

Karataş, kereste, zift, kok kömürü, odun kömürü, kenevir, ham 
dökme demir, yaprak ve çubuk demir, keten, maden toprağı, kalas tah
tası, gayri mamul mermer taş, sırık, tahta, yonma taş, tuzlu balık, külçe 
kurşun, tuzlu et, kuru sebze. 

Para 
27 

ÜÇÜNCÜ SINIF 

Kil toprağı, tuğla, kiremit, saman, kepek, yakacak odun, çakıl taşı, 
pirine, zehair, kireç, maden kömürü, kül, dakik, gübre, divar taşı, lüleci 



204 

toprağı, alçı, kireç ve alçı taşı ve kaldırım taşı ve levazımı saire ve tuz 
ve kum ve taze sebze. 

Para 
22 

Ancak 5000 kilogram sıkletinden aşağı olmamak üzere naklolu
nacak zehair yani ve buğday ve arpa ve yulaf ve mısır ve pirinç için 
işbu tarife nısıf derecesine tenzil olunacaktır. 

Vezni elli kilogramdan dun olan eşya tam elli kilogram hesap 
ve itibar olunur. Ve andan ziyade küsurat daima elli kilograma iblâğ 
edilir. Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap 
istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsal âtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç ashabı imtiyaz tarafından 
icra edilİT ise tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri münkasem 
olmak üzere beher elli kilogram için on sekiz para alınır. 

Mürselünilcyhe ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun 
postaya tesliminden kırk sekiz saat zarfında kaldırılmayan eşyadan mevzu 
olduğu mağaza resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
elli kilogram için yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin 
talebi üzerine betekrar tartılan ve mikdarı evveli doğru çıkan eşyadan 
mizan resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilo
gram için yirmi para ücret istifa olunur. 

Mülâhazat 

İşbu tarifede beyan olunan ücret üç bin kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare eesam hakkında cari değildir, ü ç binden beş bin kilo
grama kadar olan yekpare eczama ücreti mukarrerenin bir nısfı daha 
ilâve olunur. Beş bin kilogramdan ziyade olan veyahut alât vc edevatı 
mahsusa istimalini icap eden yekpare ecsamın nakline kumpanya icbar 
olunmayacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve rnürsilin 

ikametgâhından alıp mürselünileyhin ikametgâhına teslim etmeği 
deruhde eylediği takdirde fiat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından 
teslim ve tesellüm ücreti rızayı tarafeyn ile tayin olunur. 
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Kuruş Para 

01 20 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adi ile göderilen em
tiadan 

04 00 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gönderilen 
emtiadan 

02 00 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hayvanat 
vesaire 

ONBIRİNCI TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometro baş: ına alınacak ücret 

Kuruş Para 
015 00 Lokomotif ile emniyet vagonundan 

010 00 Salon arabalarının beherinden 

005 00 Yolcu arabalarının beherinden 

002 20 Adi vagonların beherinden 
002 20 Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher fazla 

dingil için 

460 00 [Katar cetveli mahsusunda muayyen olan müddetten 
ziyade bekler ise her yarım saat için] 

035 00 Bir katarı mahsus için kilometre başına ücretin akal 
derecesi 

700 00 Bir katarı mahsus için ücretin akal derecesi 

Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın miktarın
dan ziyadeye baliğ olmaz ise ashabı imtiyaz adi katarlara mahsus olan 
tarife mucibince istifayı ücret edebilir. 

Madde 22 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüzü ve kuruş dahi 

ONUNCU TARİFE 

Sigorta ücretine dairdir 

Sigorta ücreti Mahsusan sigortaya vazolunan eşyadan ücuratı atiye 
istifa kılınır. 
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Osmanlı lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. Ancak ashabı im
tiyaz memaliki mahrusai şahanede tedavül eden sair meskukâtı mirî 
fiatile ahz ve istifa etmeğe mecbur bulunacaktır. 

Madde 23 — Balâdaki maddelerde zikir ve beyan olunmayan hu
bubat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan 
envai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti 
nakliye alınacaktır ve bunların tayini ücreti için müşkilât veya şüphe 
vukuunda ihtilâfın kat'iyyen fasl ve halli hükümeti seniyeye aittir. 

Madde 24 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve ge
rek nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve geren mümkünüttagyir 
bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mür-
siller hakkında cari olacaktır bundan başka tarifeler mevkii icraya ko
nulmazdan evvel hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim olu
nacaktır. 

Madde 25 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dun ücretle emtia nakledebilmesi için ashabı imtiyazın onlar 
ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi kat'iyyen memnudur ancak bu 
memnuiyet hükümeti seniye ile ashabı imtiyaz beyninde verilecek karar 
ile fukara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak tenzilât hak
kında cari olmayacaktır. 

BEŞİNCİ FASİL 

Huausatı mutenevvia ve muhtelif ey e dairdir 

Madde 26 — Devleti aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede ge
rek münferiden ve gerek müçtemian iktiza eden mahallere demiryol ile 
asckiri berriye ve bahriye ve muavine ve jandarma ve polis ve zabtiye 
ite zatlarına mahsus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi 
mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak vesair levazımı askeriye sevk ve 
irsal etmek istediği halde ashabı imtiyaz ümerayı askeriye tarafından 
tahriren vukubulacak talep üzerine vagon ve lâbüd ve muktazi olan sair 
kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı askeriyeye hasr 
ve tahsis olunmak üzere devletin emrine müheyya tutacak ve ledelhace 
hükümeti seniye demiryolu kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesile be
raber yedi idaresine almak ve demiryol memurlarını istihdam eylemek 
salâhiyetini haiz olacaktır hali hazar ve seferde gerek ashabı imtiyaz ma
rifetile vukubulan ve gerek demiryolun devletin yedi idaresinde bulundu
ğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve nakliyatı askeriye için tarifede 
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muayyen ücretin sülüsü verilecektir ve hükümeti seniye sevk \e irsal 
edeceği asker ve mühimmat ve eşyayı sairenin yolcu katarlarile muh-
teliten gönderilmesini talep eylediği halde dahi ücreti muayyenenin sü
lüsünü tediye eyleyecktir. 

Madde 27 — Mahpusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur 
olanlar tarifelerdeki ücretin nısfile naklolunacaktır. bunun için vu-
kubulacak talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlar
dan icab eden miktar bölmeler ashabı imtiyaz tarafından irae ve tahsis 
edilecektir. 

Madde 28 — Tarafı devletten demiryolu inşasile işletilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demiryol üze
rinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emri tahsilinin vikayesi için 
teftişine memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
demiryol arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 29 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantalarını 
ve bunları götürüp getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile mecca
nen nakletmeğe ve bu bapta tarafı devletten vukubulacak talep üzerine 
yolcu araba katarlarının ikinci sınıf arabalarından bir veya mütcıddid 

bölmeleri tahsis eylemeğe ashabı imtiyaz mecbur olacaktır. 

Madde 30 — Ashabı imtiyaz hükümeti seniyenin müsaadesini is-
tahsil etmedikçe katarların vakti hareketlerini tadil edemiyecektir an
cak mahsus katarlar teşkili veya adi katarların vakti hareketlerinin tep-
tili hükümeti sen iyece taleb olunduğu takdirde keyfiyet lâakal kırk 
sekiz saat evvel tahriren ashabı imtiyaza ihbar olunacaktır. 

No: 46 — Şehremanetindeki vergi idaresinin vc tahsil 
memurlarile muhamminlerin hacineye nakline 

dair irade 

Meclisi vükelâ mazbatası 

28 muharrem 1306, 13 eylül 130* 

Malîye Nezareti Vekâletinin meyanei bendegânemizde mütalea olunan 
tezkeresi mealinden müsteban olduğu üzere Dersaadet emlâk ver
gisinin miktarı senevisi iki yüz elli bin liraya karib olduğu halde tas-
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fiye kararnamesine tâbi olan sinini malûmeden başka üç yüz senesinden 
üç yüz üç senesi nihayetine kadar müterakim bakayanın ve sâli hal ver
gisinin miktarı cem'an altı yüz altmış küsur bin liraya baliğ olduğun
dan ve maa tahrir vergi idaresi ahiren hazinei celileye naklolunup ka
zalarda dahi bunların vazifeleri mal memurlarına tevdi edildiği cihetle 
Dersaadetçe de vilâyata tatbikan muamele icrası lâzimeden bulunduğun
dan ve esbabı saireden bahsile evvelemirde işin ciheti esasiyei irtibati-
yesi kararlaştırılarak muamelei tahsiliyeye aid tedabir badehu müzakere 
olunmak üzere maa tahrir vergi idaresinin Şehremanetindeki şubesi ile 
tahsil memurları ve muhamminlerin idarei mezkûre maiyetinde bulun
durulmak için hazineye nakli ve devairi belediyede vergi işinde müs
tahdem mal müdürlerinin hazinenin iş'arı veçhile hareket etmek üzere 
gene idarei mezkûreye merbuten devairi belediyede bulundurulması ve 
emlâk ve akar kıymetlerinin muamelei tadil iyesi gene kemakân devairi 
belediyece icra olunup fakat ashabı emlâk tarafından vuku bulacak 
itirazatın Meclisi Maliyede tetkiki lüzumu derraeyan olunup iş'arı vaki 
tahsilatın sureti seria ve matlûbede cerayanı maksadına müstenid ve hal 
ve maslahata muvafık olmasile emlâk vergisi tahsilatından devairi be
lediyeye muhassas olan yüzde on beşi kemakân verilmek üzere muci
bince icrayı icabı ve emlâk ve akarın berveçhi balâ muamelei tadil iyesi ke
makân devairi belediyece icra olunmak üzere tadili kıymetinden dolayı 
vuku bulacak itirazatın Meclisi Maliyede rü'yet olunması ve gene ashabı 
emlâke kanaat gelmediği takdirde istinafen Şûrayı Devletçe bakılması 
hususlarının usul ittihazı zımnında Nezareti müşarüleyhaya mezuniyet 
ve Dahiliye Nezaretine de malûmat itası müttehiden bittezekkür tezkerei 
mebhuse melfuf pusla ile maan arz ve takdim kılındı ise de katıbei ah
valde emir ve ferman hazreti veliyyülemr efendimizindir. 

Arz tezkeresi 

Dersaadet emlâk vergisi tahsilatının bakayadan kurtarılması için 
Şchremanetinde bulunan maa tahrir vergi idaresi şubesinin ve tahsil 
memurlarile muhamminlerin hazinei celileye nakli ve teferruatı hak 
kında Maliye Nezareti Vekâleti Celilesinin tezkeresi üzerine Meclisi Mah
susu Vükelâda cereyan eden müzakereyi mutazammın kaleme alı
nan mazbata melfuflarile arz ve takdim kılınmakla münderecatı hu
susunda her ne veçhile emir ve fermanı hümayunu hazreti padişahı şe
ref sünuh ve sudur buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği be 
yanile... 

16 muharrem 1306, 11 eylül 1304 
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iradei mübeüiğ hamiş, 

Residei desti tanzim olup melfuftafile manzuru âli buyurulan iş-
Tbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
hazreti padişahı şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbapta... 

İS muharrem 1306, 13 eylül 1304 

No: 47 — iradeli memurinin icrayı muhakematı vazifesile 
mükellef olmak üzere Şûrayı Devlette bir bidayet 

mahkemesi teşkili hakkında iradei seniye 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Şûrayı Devlet riyasetinden varil olup meyanei bendegânemizde mü-
talea olunan tezkere ile melfufu meallerinden müsteban olduğu üzere 
Şûrayı mezkûr muhakemat dairesi nizamnamei dahilisi ve memurin 
muhakemesi nizamnamesi ahkâmına tevfikan iradei seniye ile mansup 
olan merkez memurlarının bidayeten icrayı muhakemelerine memur ol
duğu gibi vilâyat ile elviye mecalisi idaresinde bidayeten ve istinafen 
verilen hükümlerin dahi mercii istinaf ve temyizi olduğu halde Şehr
emaneti mülhakat idare meclisinin lâğvile muhakemata müteallik vazi
fesi dairei mezkûreye havale olunmasından dolayı işler tekessür ve te
raküm ederek vaktile hüsnü niyeti kabil olamadığı beyanile muhake
mat dairesi kemalissabık vazaifi asliyesik meşgul olmak üzere bilâ-
iradai; seniye dıansup memurinin icrayı muhakematı için heyeti mev-
cudeden bir reis ile iki aza tefrik olunatttk bur bidayet heyeti teşkili 
lüzumu dermeyan olunmuş ve bu suret masalihi muhavvelenin tesrii 
rü'yet ve tesviyesi maksadına müstenid olduğu gibi yeniden bir gûna 
masraf ihtiyarını dahi müstelzim olmıyacağı anlaşılmış olmakla olveç-
M e icwfı kabı zımnında riyaseti müşarihjyhaya mezuniyet itası bitte-

jsskkür tazkerti mebhuse melfufile arz ve takdim kılındı ise dekatıbai 
*J»v»lde emrüferman. 

13 muharrem 1306, 18 eylül 1304 

Arz tezkeresi 
Ĵ elirremaneti mülhakat idare meclisinin lâğvile muhakemata mü-

'teallik vazifesinin Şûrayı Devlet muhakemat dairesine havale olunma-

T. 1 C . « F. 14 
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sından ve bu sebeple masalının tekessür ve tezayüdünden dolayı dairei 
mezkûre vezaifi asliyesile meşgul olmak üzere iradei seniyei cenabı 
padişahı ile mansub olmayan memurinin icrayı muhakemau için heyeti 
mevcudeden bir reis ile iki azanın bittefrik bir bidayet heyeti teşkili 
hakkında Şûrayı mezkûr riyaseti celilesinden varit olan tezkere ve mel-
fufu üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alman mazbata melfu-
fatile beraber arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile 
emrüfermanı hümayunu hazreti padişah! şerefsünuh ve sudur buyuru-

lursa mantuku âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî takdim 
kılındı. 

23 muharrem 1306, 16 eylül 1304 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei Sadaretpenahileri 
mucibince iradei seniyei hazreti padişahı şeref müteallik buyumlmuş 
olmakla olbapta. 

24 muharrem 13%, 19 eylül 1304 

• 

Not 48 — Tapu usulünün bidayeti teaiaindenberi icra olunan 
yoklamalarda tepti defter edilen muamelât harçUrmm 

terkini kayıdlan hakkında İradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Dahiliye Daiminin işbu mazbatasında beyan edil
diği üzere tapu usulünün bidayeti teessüsünden beri icra kılınan yokla-
malarda tepti defter edilen muamelâtın harçları vaktile tahsil olunana* 
yarak mümteniüttahsil bir hak gelmiş ve arazii emiriyede intikal mu* 
amelesinin tekerrürü halinde intikal haremin mükerreren istifasına dahi 
hükmü nizam gayrı mûsaid bulunmuş olmasına mebni mezkûr harçların 
dahil oldukları yoklama defterlerinden bir defaya mahsus olmak üzere 
terkin ve ihracile elyevm mutasarrıfları namlarına müceddeden ve i» 
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tikalen sened verilmek üzere icrası derdest bulunan yoklama defter
lerine idhali mııvafıkı maslahat görüldüğünden ber mucibi mazbata ifayı 
muktezasının Defteri Hakani Nezaretine ve tadili kıymet istidalarının 
dahi sür'ati tedkik ve rii'yeti maddesinin Maliye Nezaretine havalesi 
meyanei bendegânemizde dahi tezekkür kılınmış ise de olbabda ve ka-
ttbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyyülemir efendimicindir. 

23 muharrem 1306, 18 eylül 1304 

Arz tezkeresi 

Tapu usulünün bidayeti tesisindenberi icra kılınan yoklamalaıda 
septi defter edilen muamelâtın mümteniüttahsil hükmüne girmiş olan 
harçlarının bir defaya mahsusan yoklama defterlerinden terkin ve ihra
cına ve teferruatına dair Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatası leffen arz ve takdim kılınmış 
olmakla münderecatı hususunda her ne veçhile iradei seniyei hazreti 
padişahi şerefmüteallik buyrulur ise mantuku âlisi infaz olunacağı 
beyan ile tezkerei seneverî terkim kılındı efendim. 

23 muharrem 1306 ve 18 eylül 1304 

İradei seniyeyi mübelliğ hami} 

Residei desti tanzim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri Şûra

yı Devletin Meclisi mahsusu Vükelâdan müzeyyel melfuf mazbatasile be

raber manzum dekayikî mevfuru hazreti padişah! buyruldu. Ashabı em

lâk ve arazinin muamelei bey' ve ferağı mahalli resmisine müracaat 

etmeksizin beyinlerinde sened teatisile icra etmek gibi muhalifi nizam 

harekette bulunmalarına başlıca sebep tadili kıymet istidalarının tehiri 

tedkiki maddesi olduğu arz ve beyan olunmasına nazaran tadili kıymet 

istidalarının sür'ati tedkik ve rii'yeti maddesine memurları tarafından 

ziyadesile itina olunmak üzere berveçhi tezekkür ve istizan ifayı muktezi-

yau hususuna iradei seniyei hazreti hilafetpenahi müteallik ve şerefsudur 

bıryruİBMiş ve macbaui maruza iade kılınmış olmakla olbabda emrü 

ferman hazreti veliyyülemrindir. 

26 muharrem 1306, 21 eylül 1304 
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No: 49 — tatanköy ceziresinin Sakızdan fekki itibarile 
merkezi vilâyete ilhakı hakkında irade 

Arz Tezkeresi 

İstanköy ceziresinin Sakızdan fekki irtibatile merkezi vilâyete il
hakı hakkında Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinden kaleme alınan maz
bata olbabda Sakız Mutasarrıflığından varid olup tezkerei bususiyei 
devletlerile irsal olunan tahrirat sureti ile beraber Meclisi Mahsusu Vü
kelâda ledelmütalea bermucibi mazbata icrayı icabı tezekkür olunarak 
mazbata! merkume bittezyil leffen arz ve takdim kılınmış olmakla ol
babda her ne veçhile iradei seniyei mülûkâne şerefmüteallik buyuru-
lur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile... 

26 muharrem 1306, 21 eylül 1304 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyrulan işbu tez
kerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iardei seniyei cenabı 
hilâfetpenahî şerefmüteallik buyrulmuş olmakla olbabda... 

29 muharrem 1306, 24 eylül 1304 

• 

No: 50 — Mrr'iyet ahkâmma hilistlean iradei seniyei hazreti 
padişahı şeref müteallik buyrulan Tellâl ve Simsar 

Nizamnamesi 

Gurrei safer 1306, 26 eylül 1304 

BÎRÎNCÎ FASIL 

Tellâl ve simsarların vezaifi 

Madde l — F.şya ve emtiai ticariye ve kambio ve zahair ve esham 
ve akar ve emlâk ve arazi ve sefain navlu ve sigorta simsarlığı eden eş
hasa tellâl ve simsar tabir olunur. Tellâl ve simsarlar bayi ile müşteri 
meyanıtıda icra olunacak ahzü itayı ticariye için vasıtadır. Ancak bayi 
ve müşteri muameleyi bey' ve şerayi tellâl vasıtasile ki* edip etmemekte 
muhtardır. 

Madde 2 — Tellâl ve simsarlığa sülük edecek eşhasın sinni yirmi 
yaşından dun ve hiç bir cünha ve cinayetle mahkûm olmıyacağı gibi 
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her suretle emniyetli takımdan ve ashabı iffet ve istikametten bulunacak 
ve maruf iki tacir tarafından hüsnühali hakkında ticaret odasına bir 
kıt'a şehadetname ha etmeğe mecbur olacaktır. 

Madde 3 — Tellâl ve simsarlık edecek eşhasın ikinci maddede 
gösterilen evsafı haiz oldukları tebeyyün eyledikten sonra Dersaadet 
Ticaret Odası Nizamnamesinin zeyli hükmünce odanın defatiri mahsu-
sasına kayıt ve derecelerine göre birinci ve ikinci ve üçüncü sınıfa tak
sim olunup her ne sınıfta simsar ve tellâllık edecek olurlar ise ol sı
nıf için ruhsat ve şehadetname alacaklardır. 

Madde 4 — Bilâ ruhsad tellâl ve simsarlık edenlerin vasıta olduk
ları bayi ile müşteri beyninde münazaa vukuu takdirinde mehakimce 
o hususta şahadetleri kabul olunmıyacaktır. 

Madde 5 — İlânı iflâs edipte muahharen kanunen iadei itibar 
etmiş olan eşhas tellâl ve simsarlık edebilecektir. 

Madde 6 — Bilcümle tellâl ve simsarlar işbu nizamname ahkâmına 
tabaiyet edecek ve borsa simsarları işbu nizamname ile beraber borsa 
nizamnamsi hükmüne dahi tâbi olacaklardır. 

Madde 7 — Kendilerine müracaat eden bayi ile müşteri beyninde 
karargir olan ahz ve itayi vukuu akabinde kayıd ve imlâ etmek üzere 
tellâl ve simsarların yedlerinde ticaret odası tarafından her varakasına 
sıra numarası vaz olunmuş musaddak birer kıta defteri mahsus buluna
cak ve işbu defterler kazıntı ve silinti gibi şeylerden ari olacaktır. Kaza
en defterini zayi edenler diğer defteri ahzı için derhal ticaret odasına 
müracaat edecek ve haber vermeyenler olur ise kendisinden on üçüncü 
maddeye tevfikan itasına mecbur olduğu ruhsatname bedelinin bir misli 
cezai nakdi alınacaktır. Tellâl ve simsarlar bu dpfterleri dolduktan sonra 
on sene hıfzetmeğe mecburdurlar. 

ÎKÎNCÎ FASIL 

Hususî tüccar tellâlları ve vezaifi 

Madde 8 — Münhasıran mensub oldukları tacirin umuru zatiyesin-
de istihdam olunan hususî tüccar tellâl ve simsarları dahi işbu nizam
name hükmüne tabidir. 

Madde 9 — Hususî tüccar tellâl ve simsarlarının ikinci madde mu
cibince ticaret odasına verecekleri şahadetnamelerde mensub oldukları 
tacirin isim ve şöhreti dahi münderiç bulunacaktır. 
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Madde 10 — Hususî tüccar tellâl ve simsarları mensub olduktan 
tacirin muamelesine sekte geldiği veyahut vefatı vuku bulduğu halde 
tediyei deyn ve tesviyei umur edilinceye değin alacaklı tarafından kendi
lerine müracaat olundukça vuku bulacak içtimada hazır bulunmağa mec
burdurlar. 

Madde 11 — Hususî tellâl ve simsarlar hizmetlerinde bulundukları 
tacirin mubayaa edecekleri emtia ve eşya kaydına mahsus olmak üzere 
sekizinci maddede murakkam musaddak defterden başka mensub olduk
ları tacir namına iştira edecekleri eşya ve mukabilinde verecekleri me-
baliği mübeyyin muntazam birer kıt'a defter tutmağa mecbur olacaklar
dır. 

Madde 12 —• Umumen tellâl ve simsarların ticaret odasından ala
cakları ruhsatnamenin hükmü bir sene cari olacağından sene besene ruh
satname ahzına mecbur olacaklardır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Tellâl ve simsarların mükellef oldukları ruhsatname 

bedeli ile aidatı zaüyeleri 

Madde 13 — Umum tellâl ve simsarlar üç sınıf itibar olunup Der-
saadet ticaret odasına birinci sınıfı senevî bir ve ikinci sınıfı nısıf ve 
üçüncü sınıfı bir çeyrek lira ruhsatname bedeli vermeğe mecbur olacak 
ve bunlann sınıflan mezkûr oda tarafından tayin kılınacaktır. 

Madde 14 — Bedelâtı mezkûre nizamnamenin neşir ve ilânı tali
binden itibaren üç mah zarfında tediye olunarak ruhsatname istihsal 
edileceğinden bu müddet içinde ruhsatnamesini almamış tellâl ve sim
sar bulunduğu surette ruhsatname bedelinin bir misli de cezai nakdî 
alınacaktır. 

Madde 15 — Hasılatı vakıadan masarifi lâzime tenzil olunduktan 
sonra mebaliği mütebakiye ticaret odası nizamnamesinin kırk birinci 
maddesi mucibince odanın varidatı sairesile beraber muayyen olan ma-
hale sarf olunacaktır. 

Madde 16 — Emniyeti sui istimale cür'et ederek kendilerine mü
racaat eden bayi ve müşteriye gadir tarafını iltizam eden tellâl ve sim
sarların harekâtı nabecast biltnuhakeme tebeyyün eylediği halde tellâl
lık silkinden kayıdlan bhterkin tard olunduktan sonra bir daha tellâllık 

ve simsarlık etmemek üzere gazeteler vasıtasile ilân kılınacaktır. 
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Madde 17 — Devairi miriyece ahz ve itaya vasıta olacak tellâl 
ve simsarlar yedlerinde şahadetname olmadıkça dairelerce kabul olun
mayacaktır. 

Madde 18 — Tellâl ve simsarlar kendi vasıtalarile karargir ola
cak ahi ve itayı ticariye üzerine resmi tellaliyesini merbut tarifeye göre 
istifa edeceklerdir. 

Madde 19 — Alınacak tellaliye rüsumu yalnız muamelâtı rabteden 
tellâla mahsus olacak ve tellâllık ile meşgul bulunanlar kendi nam ve 
hesabına muamelei ticariyede bulunamıyacaktır. 

Madde 20 — İşbu nizamnamenin icrası bilcümle tellâl ve simsar
lar hakkında seyyan tutulacaktır. 

Madde 21 — Ticaret Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur
dur. 

Resmî tellaliye tarif esidir 

"•Ti tarafından Müşteri tarafından 

kuruş 
0 
1 

para kuruş para Nev'i emtia 
20 <T«I T i » d e ) T » n m Q 20 ^ ı n i J*»4») * » n m zehair üzerine 

» bir Kolonyalı tabir o¬ 
lunan kantariye 
malı ve ispirto ve 
rum ve keten to
humu ve fasulye 
ve bakla ve nohut 
ve tereyağı ve kö
sele ve deri ve 
susam vesalebve 
bunlara mümasil 
sair emtia 

w bir Manifatura 

^ » bir buçuk Acem taklidi ma

nifatura 
» b i r 20 „ . Cehri ve pamuk 

zamk 
bir Dakik 
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kuru; para kuruş para Nev'i emita 

1 „ bir Harir açık baş ve 
havkand tabir olu
nan emtia 
nifatura 

1 „ bir Bu dahi reşt ve 
horasan tabir olu
nan ıran ipliği 

1 „ bir Kereste 

1 „ bir Kömür 

2 „ iki Maden kömürü 

1 „ bir 20 „ yarım Afyon 

1 „ bir 1 „ bir Yapağı 

1 „ bir 1 „ bir Tiftik 

Beher kıyesi üzerine 10 Kıymeti on kuruşu teca
vüz etmiyen beher kıyesi 
üzerine l Duhan 

» 20 Kıymeti on kuruş fev
kinde bulunan beher kı
yesi üzerine J 

20 „ yanm 20 „ yarım Tömbeki 

2 „ iki 2 „ iki Emlâk furuht ve 

icrası 

kaptan 5 „ beş Navl 

Sigorta tarafından 

Sigorta ücreti üzerine 5 (yani yüzde) beş Berren ve bahrem 

Bayi tarafından para 5 „ \ Avrupa üzerine 

kambiyo 

Not 51/— Bir buçuk milyon liralık istikraz 
akdine dair mukavele 

2 safer 1306, 26 eylül 1304 

S safer 1306 tarihile şeref sadır olan iradei seniyei padişahı hükmü 

celilme tevfikan bir taraftan devleti alîyeî osmanîyeye vekâlet edem 
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Sadrazam Fehaaaetlû devletkı Kâimi Pasa hazretlerde Maliye Nezareti 
vekili devletlû Agop Paşa hazretleri ve diğer taraftan 25 aylûl 1888 tari-
hile müverrah bir kıtaa senedi muntazam ve musaddak hükmünce haiz 
olduğu mezuniyeti kârrrileye istinaden Bertindeki Doyçe Bankla müşa-
rikleri namına ve hesabına olarak hareket eden Ştutgartta kâin Vürtem-
bergişe Feraynsbank nam bankanın direktörü Mösyö Alfred Kavulla 
ve işbu mukavelenamenin düyunu umumiyei osmaniye idaresine aid me
vaddı hakkında müdahale eyleyen idarei: mezkûre "meclisi reisi Mösyö 
Vensan Kayar beyninde hususatı atiye bilmukavele karargir olmuştur: 

Madde 1 — Hükümeti seniye otuz milyon marklık resülmali itiba
risi olmak üzere merbut numunesi mucibince beheri dörder yüz mark 
kıymetinde ve hamiline aid olarak yetmiş beş bin kıta tahvil ihraç ede
cek ve bu tahvillerin yüzde beş faizi senevisi bulunacak ve işbu faizin be
deli mark olarak altı aydan altı aya yani her senenin efrenci mayıs ve 
teşrinisanisi iptidalarında Dersaadette ve Berimde ve Avrupanın sair bazı 
şehirlerinde tediye olunacaktır. Mezkûr tahvillere merbut olan birinci 
kuponun vadesi iptidayi mayısı efrenci 1889 tarihinde duhul edecektir. 

Madde 2 — Tahvilâtın bedeli işbu mukavelenameye merbut ve tah
vilin zahrine dahi matbu olan cetvel mucibince altı aydan altı aya kura 
kefidesüe tediye olunmak ve otuz milyon marklık miktarı itibari üze
rine hesap edilmek üzere senevî yüzde ikiden resülmale mahsub akçe 
tahsisile başbaşa mark olarak yirmi beş buçuk senede ifa kılınacaktır. 
Karalar kupon taksitinden bir mah evvelce çekilecek ve kurası çıkan 
tahvilâtın bedeli kuponların bedelile beraber bir zamanda ifa edilecektir. 
Birinci kura İptidayi nisanı efrenci 1889 tarihinde çekilecektir. Kuralar 
Dersaadette düyunu umumiyei osmaniye dairesinde idarei mezkûr mari
fetile keşide olunacak ve her kuranın neticei hasılası kezalik idarei 
mezkûre canibinden günü gününe taahhüdlü mektupla mezkûr Doyçe 
banka tebliğ edilecek ve onun vasıtasile ve masarifi hükümeti seniyeye 
aid olmak üzere Dersaadette iki ve Beri inde iki ve Frankfurt ve Paris 
ve Londrada dahi birer gazeteye derç ile ilân ettirilecek ve bu gazeteler 
mezkûr Doyçe bank canibinden intihap olunacaktır. 

Madde 8 — Tahvilâtı mezburenin tanzim ve tabı masarifi hükümeti 
seniyeye aid olacaktır. Hükümeti seniye işbu muameleyi mezkûr Doyçe 
banka ihale eder tahvilâtı mezkûre canibi hükümeti seniyeden hassaten 
tayin olunmuş bir memurun tahtı nezaretinde tab olunacaktır. Mezkûr 
banka, tahvilâtın tanziminden sonra masarifi vakıa hesabını hazinei ce-
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lilcye takdim edecektir. Hükümeti seniye muameleyi mezkûreyi tefti; 
eylecektir. 

Madde 4 — Çıkarılacak tahvilât 8/20 kânunuevvel 1881 tarihli 
kararnamede gösterilen tahvilâtın büsbütün gayri olacaktır. Tahvilâtın 
metni Türkçe ve Fransızca olacaktır. Tahvilâtı cedideye birden yet
miş beş bine kadar numara vaz ve terkim edilecek ve bu tahvilât hü
kümet sandıklarınca teminat veya kefalet akçesi makamınca kabul olu
nacaktır. Tarafeyni muakideyn beyninde şurası mukarrerdirki bu istik
raza aid tahvilâtı katiyenin nihayet dört mah zarfında Berlinde mezkûr 
Doyçe banka teslim olunması lâzım gelecek ve bunlar tab ve teslim 
olununcaya değin Maliye Nezareti celilesî merbut numunesine tevfikan 
otuz milyon marklık resülmali itibari üzerine senedatı muvakkate bit
tanzim nihayet bir mah müddet zarfında Berlinde mezkûr banka teslim 
olunacak ve bu senedatı muvakkatenin masarifi tabiyesi dahi nezareti 
müşarileyhaya aid bulunacaktır. Mezkûr senedatı muvakkate ile müba
dele olunmak üzere tedavüle çıkarılacak olan tahvilâtı katiye ile sene
datı mezkûreye devleti aliye Maliye nazırı ve düyunu umumiyei Osma
niye idare meclisi reisi tarafından karşılıklı vazı imza olunacağı gibi 
müfettiş sıfaüle mezuniyeti lâzimeyi haiz olaTak canibi hükümeti seniye
den tayin buyrulacak bir vekil tarafından dahi hattı destile imza edile
cektir. Senedatı muvakkatenin tahvilâtı katiye ile mübadelesi işbu tah
vilâtı katiyenin mezkûr Doyçe banka tesliminden itibaren iki mah zar
fında icra olunacaktır. 

Madde S — Zikrolunan doyçe bank işbu mukavelenamenin sebebi 
tanzimi olan istikraz müddetince tahvilâtı mezkûrenin faiz ve resülmale 
mahsup akçe muhasaasatuun tediyatına lâyenazil surette memur olacak
tır hükümeti seniye anifülbeyan tahvilâtın resülmali itibarisi tamamen 
ödeninceye değin cibayet ve tahsili düyunu umumiyei osmaniye idare
sine muhavvel olan zikri ati varidatı bir sureti münhasıra ve lâyetegayye-
rede olarak zikrolunan tediyata karşılık tahsis eder. Evvelâ 8 - 20 kânu
nuevvel 1881 tarihli kararname mucibince düyunu umumiye idaresine 
terk olunan mahallerden maada m ev akün saydiye rüsumu. 

Saniyen 8-20 kânunuevvel Urihll kararname mucibince saydi berrî tezkereleri 

Salisen „ n » „ „ saydi bahrî „ 

Rabian r n „ „ „ tömbeki beyiyesi 

Hamiaen » „ * » „ harir öşrü 

Sadieen 17 zilkade 1305 tarihti karamamei mahsus hükmünce mü-

eeddeden damga resmini tâbi olan evrak hasılatından hükümeti seniye-
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nin hissesi. Sabian tzmir sancağı hububat aşarından otuz bin Osmanlı 
liralık tahsisatı mümtaze işbu tahsisat için hükümeti seniye düyunu umu-
miyei Osmaniye idaresi emrine olarak aşarı mezkûrenin mültezim sene-
datını teslim edecektir şurası mukarrerdirki İzmir sancağı hububat aşarı-
nın hini müzayedesinde düyunu umumiye idaresi canibinden bir vekil 
hazır bulunacak ve aşarı muhavvele bedelâtı için uhdelerinde tekarrür 
edenlerden alınacak deyn senedatından otuz bin liralığı dahil sancakta 
bulunan düyunu umumiyei Osmaniye sandıkları emrine tediye olunmak 
üzere terkim ve tanzim ettirilecek ve mezkûr otuz bin liranın mecmuu 
doğrudan doğruya mezkûr sandıklara teslim olunacaktır. 

Madde 6 — Maddei sabıkada muharrer varidatı sitte senevi yüz 
sekiz bin Osmanlı altını tutmadığı halde noksanı maddei sabıkanın fık-
rai ahiresinde gösterilen minval üzere senevisi yüz elli bin altına baliğ 
olan İzmir sancağı hububat aşarından hilifraz mezkûr otuz bin liraya 
zam edilecek ve bu suretle işbu istikrazın tediyei tekasitine karşılık tah
sis kılınmış olan varidatın hasılı her halde yüz otuz sekiz bin lira 
mikdarı akalli raddesinde ibka olunacaktır. 

Madde 7 — Şurası sarahaten mukarrerdirki düyunu umumiyei Os
maniye idaresi işbu mukavelenamenin beşinci maddesinde gösterilen 
emvali muhassasa hasılatından evvelâ damga ile İzmir sancağı aşarı müs
tesna olmak üzere işbu istikraza karşılık tutulan diğer varidatın cibayet 
ve tahsil masarifi mukabilinde idarei mezkûreye muhassas olan yüzde 
beşi saniyen marüzzikir tahvilâtın faiz ve resülmal tediyatı için icab eden 
mebaliği ve salisen tediyatı mezkûreye mahsus mebaliğin memaliki ec-
nebiyeye isal ve tesliminden mütevellid kambiyo farkları ile işbu mu
kavelenamenin on ikinci maddesinde muharrer masarifi ifraz edip üst 
tarafım her senenin efrenci mayıs iptidasında bilâtehir ve tevkif hazi
ne! celile veznesine teslim etmeye mecbur olacaktır. 

Madde 8 — Düyunu umumiye idaresi işbu istikraza karşılık tahsis 
kılınmış olan varidatı tahsil ve kabz ettikçe istikrazın altışar aylık faiz 
ve resülmal tediyatı için iktiza eden mebaliği kambiyal olarak Berlinde 
mezkûr Doyçe Banka peyder pey teslim etmeye mecbur olacaktır. Şu su
retteki mebaliği mezkûrenin mecmuu nihayet her taksitin duhulünden 
aort hafta evvelce zikrolunan bank yedinde mevcut bulundurulmak lâ
zım gelecektir mezkûr Doyçe Bank her teslimatın üç gün içinde hazinei 
edilenin menafiine en ziyade elverişli surette marka tahvil eyledikten 
sonra hatılını kezalik mark olarak bir hesabı mahsusu devleti aliyeye 
maa faiz irad kayıd edecek ve bu faizin mikdarı Almanya devleti banka-
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sınm resmî ıskonto fiyatından yüzde bir noksanı ile hesap edilecektir 
işbu faizi mezkûr Doyçe Bank sandığına giren mebaliğin tevarihi teslim
lerinden itibaren o mebaliğin aid olduğu altı aylık taksitin hudulü vade
sinden iki hafta evveline gelinceye kadar hükümeti seniye lehine yürütü
lecektir zikri sebk eden hesabı mahsus her senenin efrenci mayıs ve teş
rinisanisi iptidalarında Doyçe Bankla Düyunu Umumiyei Osmaniye ida
resi beyninde kat olunacaktır. 

Madde 9 — Doyçe Bank bir kaç tahvili bir tahvilde cem ve tev-
hid edebilmek hakkını haiz bulunacak ve şu halde tertibini murat 
eylediği envaın defterini tahvilâtın tanziminden evvelce Hükümeti se-
niyeye arz etmesi lâzım gelecektir. 

Madde 10 — Doyçe Bank vadesi hulul eden kuponlarla kura isa
bet eyleyen tahvilâtın Dersaadet ve Avrupa piyasalarında bedelâtı te
diye olunmak üzere icab eden kambiyo fiatını tayin etmek hakkını haiz 
bulunacak ve işbu muameleden münbais kâr veya zarar hasran mezkûr 
banka aid olacaktır. 

Madde 11 — Vadesi hulul edip bedeli tesviye olunan kuponlarla 
kura isabet edip kezalik bedeli tesviye kılman tahvilât Doyçe Bank 
marifetile zımbalanıp ibtal olunduktan sonra Düyunu Umumiye İdare
sine ita olunacak ve idarei mezkûre canibinden dahi Hükümeti seniyeye 
teslim kılınacaktır. Kura isabet eden tahvilâtın hini tediyesinde vadesi 
henüz duhul etmemiş olan kuponlarının cümlesi tahvile merbut bulu
nacak ve bu kuponlardan meveud olımyanlannın bedeli kurası çıkmış 
olan tahvil bedelinden tenzil edilecektir. 

Madde 12 • - Hükümeti seniye işbu istikrazın faiz ve resülmal te-
kasiti için gerek Doyçe Bank ve gerek anın tayin edeceği bankalar mari
fetile tediye olunan mebaliğ üzerine Doyçe Banka yüzde bir rubu tahsis 
eder işbu yüzde bir rubun hasıl eylediği mebaliğ ile kura numaralarının 
masarifi ilâniyesi ve bedelâtı ifa ve ibtal olunmuş olan kupon ve tahvi
lâtın Dersaadete nakli masarifi Düyunu Umumiye İdaresi canibinden işbu 
istikraz karşılıklarının hasılından Doyçe Banka ifa ve tesviye olunacaktır. 

Madde 13 — Duhulü vadekerinden itibaren beş sene müruruna 
kadar bedeli alınmak üzere ibraz olunmayan kuponlarla kura isabet 
edipte bedelinin vacibülifa olduğu günden itibaren on beş sene zarfın* 
da lieclittabsjl getirilmiyen tahvilât müruru zaman kaidesince devleti 
aliye hazinesine mal olacaktır. 
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Madde 14 — Anifülbeyan istikraz ile işbu mukavelenameye mü
teallik kâffei evrak ve bu istikrazın tahvilâtile kuponları memaliki dev
leti aliyede halen ve istikbalen damga resmi 1 e sair her nevi rüsum ve 
tekâliften muaftır Hükümeti Seniye kuponlarla tahvilâtın tediyatı üzerin
den hiç bir gûna ifrazat ve tenzilât icra etmemeyi taahhüd eder Almanya 
kanununca işbu istikraz tahvilâtına vaz olunacak damga masarifi hükü
meti seniyeye aid bulunacaktır işbu istikrazın kuponlarile tahvilâtı üze
rine gerek Almanyara ve gerek mevakii sairece halen mevzu olan veya
hut atiyen vaz olunabilecek olan bilcümle tekâlifi saire tahvilât hamil
lerine aid olacak ve onlar bu yüzden hükümeti seniye aleyhine hiç bir 
İddiaya kıyam edemeyeceklerdir. 

Madde 15 — İşbu istikrazın inkızayı müddetine değin hükümeti 
seniye Doyçe Bank ve Düyunu Umumiyei Osmaniye idare meclisile bil-
îttifak mukabilinde mütesaviyülmikdar teminatı saire ipka etmedikçe 
istikrazın muhassasatı seneviyesine hassatan karşılık tutulmuş olan vari
datın esasını taklit ve sureti tahsilini tağyir edebilecek surette bir gûna 
tadilât icra etmiyeceğini beyan buvurur. 

Madde 16 —- Mumaileyh Mösyö Alfred Kavulla berveçhi balâ ihraç 
olunacak otuz milyon marklık tahvilâtın mecmuunu safi olarak yüzde 
yetmiş fiatile yani beher dört yüz mark miktarı itibarilik tahvil bedeline 
safî olarak iki yüz seksen mark altın akçe vermek şartile maktuan de
ruhte eder ve fii safii mezkûre göre tahvilâtı mezburenin nakid ahin 
olarak bedeli bulunan yirmi bir milyon markı mezkûr senedatı muvak
kate ile işbu mukavelenameye merbut bulunan ilinnamenin Berlinde 
Doyçe Banka teslimi gününden itibaren Maliye Nezareti Celilesi emrine 
hamr tutmağı taahhüd eyler ancak şurası mukarrerdir ki tahvilâtı katiye
ttin masarifi tanzimiyesi ile işbu mukavelenamenin on dördüncü mad
dende muharrer damga masarifi meblâğı mezkûrdan tenzil olunacaktır. 

Madde 17 — Maddei sabıkada gösterildiği üzere Mösyö Alfred 
Kavürta istikrazın hasılı bulunan nakden yirmi bir milyon markı Maliye 
Nezaretinin emrine hazır bulundurmağı taahhüd etmiş olduğuna bina
en meblâğı mezburun hükümeti seniye emrine hazır tutulduğu günden 
îtftSaren birinci kuponun işlemeğe başladığı 1 teşrinisanii efrenci 1888 
tarihine kadar otuz milyon marklık resülmali itibarî üzerine Doyçe Banka 
senevî yüzde beş hesabile bir faiz tahsis olunacaktır. Bu faizin mikdan 
nahî madde! sabıkanın fıkrai ahiresinde gösterilen damga ve tab'iye ma
sarifi gibi hükümeti seniyenin emrine hazır bulundurulacak olan meb
lâğdan ferrünehade olunacaktır. 

Madde W— tşbu mukavelenamenin tefsir veya icrayı ahkâmından mü-



tehaddis münazaa bir heyeti hakemiye marifetile fasıl hasm olunacak 
ve bu babda tarafeyni muakıdeyn bir mah zarfında birer hakem nasb 
edecekler ve bunlar beyinlerinde uyuşamadıkları halde bir mümeyyiz 
tayin eylecekler ve anın vereceği karan katiyülhüküm ve tarafeyn hak
kında mecburiyülicra olacaktır. 

İşbu mukavelename vahidülhüküm üç nüshadan ibaret olmak üze
re 27 eylül 1304 tarihinde Dersaadette tanzim olunmuştur. 

Maddei munzama 
İşbu istikraz faiz ve resülmalinin tediyesine teminatı munzama olan 

İzmir hububat aşanndan otuz bin liradan maada karşılık irae olunan 
varidatı rüsumiyenin ileride muakidler beyninde tebeyyünü kifayeti yahut 
zikrolunan otuz bin lira yerine Doyçe Bank ve Düyunu Umumiyei Osma
niye idare meclisile bilittifak devletçe miktarı müsavi diğer bir kar
şılık iraesi halinde İzmir hububat aşarının hini müzayedesinde düyunu 
umumiyei osmaniye idaresi canibinden bir vekil hazır bulunacağına dair 
işbu mukavelenamenin beşinci maddesinde münderiç olan cümlenin 
hükmü kalmayacaktır. 

İhracı mukarrer olan bir buçuk milyon liralık istikraz tahvilâtı 
hakkında Beri indeki Doyçe Bank ile müşarikleri nam ve hesabına olarak 
mezuniyeti haiz olan Mösyö Alfred Kavulla ile lâzım gelen mukavelena
menin tanzimi için Maliye Nezareti vekâletine mezuniyet itası meclisi 
acizanemiz kararile bilistizan şerefi müteallik buyurulan iradei seniyei 
cenabı padisahi iktizayi âlisinden olarak keyfiyet vekâleti müşarüileyha-
ya tebliğ olunmuştur. Tahvilâtı mezkûrenin sureti tab ihracı ve tefer
ruatı hakkında mumaileyh ile bilmüzakere tanzim olunan mukave
lename lâyihası tahvilât numunesi vesaire ile beraber vekâleti mü-
şarileyhadan ba tezkere irsal olunmakla meyanei bendegânemizde 
tetkik ve mütalea olundu. Münderecatından müsteban olduğu üzere 
tahvilâtı merkumeye ber mucibi kararı sabık senevi yüzde beş 
faiz verilmek ve bedeli senevi yüzde iki hesabile ve altı aydan 
altı aya kura keşidesile tesviye olunmak ve buna karşılık olarak ahz 
ve cibayeti düyunu umumiye idaresine havale olunmuş olan varidatı ma-
lûmeye ilâveten İzmir sancağı aşarından otuz bin osmanlı lirası tahsis 
olunarak mültezim senedatı idarei merkume namına ciro olunmak 
ve varidatı muharrere senevi yüz sekiz bin osmanlı altını tutmadığı halde 
noksanı yine İzmir sancağı aşanndan nlsuretle ikmal kılınmak üzere 
işbu bir buçuk milyon lira mukabilinde otuz milyon marklık resülmal 
itibarisi olarak yetmiş beş bin kıta tahvil tab ve ihracı kararlaftınlmıt 
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olduğu gibi bu babdalci senedatı muvakkate ile merbut ilânnamenin bankı 
mezkûre teslimi gününden itibaren beher yürü yetmiş kuruştan olarak 
hasılı olan yirmi bir milyon mark bankın Maliye Nezareti emrine 
hazır tutması ve masarifi tabiye ve sairenin hükümeti seniye he
sabına olması cümlei mukarrerattan bulunmuş ve şeraiti muhar
rere kararı sabıka ve icabı maslahata muvafık olduğu gibi mezkûr 
mukavelenamenin münderecatı sairesi dahi yolunda görünmüş ve şu ka-
darki istikrazı mezkûr faiz ve resülmalinin tediyesine teminatı munzama 
olan İzmir hububat aşarından otuz bin liradan maada karşılık irae olu
nan varidatı riisumiyenin ileride muakidler beyninde tebeyyünü kifayeti 
yahut zikrolunan otuz bin lira yerine Doyçe Bank ve düyunu umumiye 
idare meclisile bilittifak devletçe miktarı müsavi diğer bir karşılık 
iraesi halinde tzmir hububat aşarının hini müzayedesinde düyunu umu
miyei osmaniye idaresi canibinden bir vekil bulundurulmasına lüzum 
v e mahal kalmayacağından o takdirde mukavelenamei mezkûrun beşinci 
maddesinin bu madde hakkında olan fıkrasının hükmü kalmayacağına 
dair mukavelenin nihayetine bir madde ilâvesi bil tensib icabı icra ve 
mukavelenamenin bazı mevaddı menafii hazineye muvafık suretle tashih 
olunarak ve mezkûr mukavelename mumaileyh Mösyö Kavulla tarafından 
imza edilerek nüshai musahhahası ve salifülbeyan tezkere ve tahvilât nu
munesi evrakı müteferria ile maan arz ve takdim kılınmış olmağla mu-
vafıkı iradei seniyei cenabı cihanbanî olduğu halde muamelei muktazi-
yenın ifası müttehiden tezekkür olundu İse de olbabda ve katibei ahvalde 
"nru ferman hazreti veliyül emir efendimizindir. 
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No: 52 — Kaza kaymakamlarile nahiye ve tahrirat 
müdürlerinin intihab ve tayinine memur 

komiayonun vazifesine dair 
nizamname 

5 safer 1306, 29 eylül 1304 

Madde 1 — Komisyon ba iradei seniye mansup bir reis ile altı 
azadan mürekkeb ve Dahiliye Nezaretine merbuttur. 

Madde 2 — Komisyon azasının nısfı daimi olup nısfı diğeri ikisi 
Şûrayı Devlet âzasından ve biri ricali ilmiyeden olmak ve her altı ayda 
bir tebdil edilmek üzere makamı meşyahat ve Şûrayı Devlet Riyasetin
den muvakkaten intihab ve tayin kılınır. 

Madde 3 — Komisyon haftada iki defa ve lüzumunda daha zi
yade içtima edecektir. Komisyon heyetinden dört zat mevcud olmadıkça 
müzakere cereyan edemez. Reis bulunmadığı halde azanın en kıdemlisi 
riyaset eder. Her hususa ittihad ve ekseriyetiâra ile karar verilir. Tesa-
vüâra vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. İmtihanın kabul 
veya reddile emri intibabda ve reis ve azanın bir tarafından vuku bu
lacak teklif üzerine hususatı sairede usulü veçhile re'yi hafiye dahi mü
racaat olunabilir ve reyi hafiye müracaat olunmaksızın cereyan edecek 
müzakerede arayı ekseriyete muhalif olanlar rey ve mütaleaları Zabıt 
Ceridesine deroolunur ve ekalliyette kalanların reyleri talebleri vuku
unda mazbata ve müzekkerede dercolunur. 

Madde 4 — Komisyona havale olunacak evrakın sırasile hülâsa
larını kayıt ve tahrir için bir ruznamei müzakere ve cereyan eden mü-
zakeratı zapta mahsus olarak bir zabıt ceridesi tutulacak ve zabıt ceri-
desile müsveddat komisyonu heyeti tarafından imza edilecektir. 

Madde 5 — Komisyonun umuru tahririyesi memurin kalemi müs
tahdemini tarafından rü'yet edilecektir, işbu kalemin ketebesi Dahiliye 
Nezareti aklanımdan tertib ve kalem müdiriyeti vazifesi yine mazereti 
müşarünileyha aklâmı mütehayyizanından bir zata tefsir edilip komis
yonun azayı dairesinden olmak üzere başkâtip vazifesi de hu zata et
tirilecek ve kendisinin bir de muavini bulunacaktır. 

Madde 6 — Dördüncü maddede zikrolunan defterlerden başka ka
lemde altı kıt'a daha defter tutulup bu defterlerden birincisine kazalar 
ile kaymakamların isim ve sıfatlarile miktarı maaşları ikincisine nevahi 
ile müdürlerinin ve zabıta memurlarının isim ve maaşları üçüncüsüne 
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elviye tahrirat müdürlerinin nam ve sıfatlarile miktarı maaşları dör
düncüsüne imtihana gireceklerin beşincisine bilimtihan intihapname 
olarak veyahut zaten müntehibinden olduğu halde infisal ederek me
muriyet mülâzemetinde bulunanların esamisi altıncısına bilcümle mün-
tehab memurların isim ve şöhret ve tarih ve mahalli velâdetlerile sin 
ve eşkâli ve mahalli ikametleri kayıt ve tahrir edilecek ve işbu altıncı 
defterin ziri istifa varakaları ve ona mümasil evrak gönderildikçe tatbik 
olunmak için memurini mumaileyhimin mührü zatilerile tahtim kılı
nacaktır. 

Madde 7 — Umuru tahririye ve kaydiyenin sür'at ve intizam da
iresinde devamı cereyanı için komisyon herbar kelemi tahtı teftiş ve 
nezaretinde tutacak ve islâh ve ikmali nevakısına aid tedabiri bittezek-
kür Dahiliye Nezaretine bildirecektir. 

Madde 8 — Memuriyet istihsali için komisyona müracaat eden
lerin yedlerindeki tebriyei zimmet mazbataları vesair evrak evvelemirde 
kalemde tedkik ve müstahdem takımdan ise kaydı ile tatbik olunarak 
neticei hasıla ile esbabı infisalleri arzuhalleri zahrına tahrir ve kalem 
müdürlüğünden bittemhir tasdik olunduktan sonra bilcümle evrakı mü-
teferriası ve müsted'inin sicilli ahval komisyonundan musaddak ter-
cümeihal varakasile beraber komisyona verilecektir ve komisyonca le-
dettedkik bir gûna ilişiği zuhur etmeyenler müntehab takımdan ise def
teri mülâzemete değil ise imtihanı icra olunmak üzere karar tarihi ile 
beraber defteri mahsusuna kaydı muamelesi icra olunmak için zabıt 
ceridesine geçirilmesine karar verilecektir. 

Madde 9 — Tedkikatta ilişiği zuhur edenler mahallî ve devairi 
lâzime ile badelmuhabere ilişikleri katedilmedikçe mülâzemet ve imti
han defterlerine kaydolunamaz fakat bu misillûlar hakkında yazdırı
lacak istilâmmnameye bir ve iki defa tekid olunarak nihayet altı aya 
kadar cevabı vazıh ve mukni verilmediği halde bunlar zaten kaymakam
lık ve müdürlükte bulunmuşlar ise mesuliyet cevap vermeyen tarafa 
bırakılarak imtihan ve mülâzemet defterlerine kaydolunacak ve sureti 
hal ba mazbata Dahiliye Nezaretine bildirilecektir. 

Madde 10 — Emvali emiriye ve mahallince hukuku şahsiyedcn zim
met ve ilişikleri olmadığına dair kaymakamların mensup oldukları vilâ
yet veya liva idare meclisinden ve nahiye müdürlerinin meclisi idarei 
kazadan tebriyei zimmet mazbataları almaları ve tahrirat müdürlerinin 
dahi hüsnü hal ashabından olduklarına ve bir gûna ilişikleri bulunma 
dtğma dair meclisi idarei livadan mazbata istihsal ve iıae etmeleri 
lâzımdır. 



22o 

Madde 11 — Nahiye müdürlüğü silkine girmek isteyenlerin evvelâ 
tebaai Devleti Osmaniyeden olması saniyen mekâtibi idadiyeden ba şe-
hadetname çıkmış olmasına veyahut beş sene devletçe hakkı tekaüde nail 
olabilecek hizmetlerde istihdam edildiğini mutazammın yedinde evrakı 
ve mazabıtı resmiye bulunması salisen yirmi beş yaşından aşağı ve alt
mış yaşından yukarı olmaması rabian hüsnü hulk sahibi bulunması 
hamisen bir gûna cinayet veyahut üç ay müddetten ziyade cezavı müs-
telzim olan cünha ile mahkûm ve müttehem olmadığına dair ikamet ettiği 
mahal belediye dairesinden musaddak şehadetname ibraz etmesi sadi-
sen türkçe ifade edecek derecede kitabete ve hesaptan amali erbaaya aşi
na olduğunu ve vazaifine müteallik umur ve muamelâtı mülkiye ve ma
liye ve adliye ve zabita ve belediyeye malûmatı kâfiyesi bulunduğunu 
on ikinci madde mucibince komisyon huzurunda bil imtihan isbat eyle
mesi lâzımdır. 

Madde 12 — Tahrirat müdürlüğü isteyenlerin on birinci maddede 
tadadedilen evsafı ve mekâtibi idadiyeden şehadetnameyi haiz olmakla 
beraber kaza tahrirat kitabetinde ve elviye ve vilâyat ile devairi merke
ziye tahrirat ve mektubî ve mazbata kalemlerinde lâakal beş sene müd
detle istihdam edilmiş olması ve ilmi hesaba aşina bulunması ve komis
yonca esaslı bir madde hakkında ittihadı âra ile tertip ve beyan oluna
cak mazbata veyahut lâyihayı hakkile ve tamamile yazması ve rapt ve im
lâca bir gûna noksanı olmaması ve umuru idare ve adliyeye dair kifayet 
miktarı malûmatı kanuniyeyi haiz olduğunu bil imtihan isbat etmesi 
lâzımdır. 

Madde 13 — Kaymakamlık isteyenler on birinci maddede tadad 
olunan evsafı haiz olmakla beraber lâyikile hasaba aşina ve türkçe ki
tabete muktedir bulunduğu ve mülkiye ve adliye ve maliye ve zabtiye 
ve belediyeye müteallik kavanin ve nizamattan kaymakamlık vezaifine 
mütedair mevaddı ahkâmına malûmatı kâfiyesi olduğunu komisyon hu
zurunda bilimtihan isbat etmesi lâzımdır. 

Madde 14 — Kaymakam olmak için müdürlük imtihanı vererek 
intihabname aldıktan sonra dört sene müdürlükte veyahut üç sene kayma
kam vekâletinde ifayı hüsnü hizmet meşruttur.. Bu suretle kaymakam
lığa kesbi istihkak edenler veyahut muvazzafan bilâ fasıla beş sene babı 
ali mektubî ve mazbata ve tahrirat kalemleri hulefalığında ve Dersaadet 
ve devairi merkeziyesi mektubî ve mazbata ve tahrirat kalemleri zabitliğin
de ve vilâyet mektubî kalemleri mümeyyizlikleri iîe mecalisi idare başkita 
betlerinde ve vilâyat ve elviye mehakim riyasetile istinaf ve bidayet müd-
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deiumumilikleri ve vilâyat belediye riyasetlerinde ve intihapname al
dıktan sonra elviye tahrirat müdürlüklerinde kezalik beşer sene bulun
muş olanlar ve zaten kaymakamlıkta asaleten bulunup da yedinde inti-
hapnamesi olmayanlar bil imtihan kaymakam intihap olunabilirler an
cak lüzum ve ihtiyacı sahih olmadıkça müdür ve kaymakamlarla tahrirat 
müdürlerinin imtihanları icra edilipte mülâziminin adedi teksir edilmi-
yecektit. 

Madde 15 — Komisyonda hilimtihan ibrazı liyakat eden nahiye ve 
tahrirat müdürleri ile kaymakamlara matbu ve balâsı komisyonun müh
rü resmisi ve ziri heyetin mührü zatilerile mahtum intihapname verilir 
işbu intihapnamedeki hanei mahsusuna hamilinin sin ve eşkâli ve menşe 
ve memleketi yazılır. 

Madde 16 — Zaten intihapnameli olarak memuriyette bulunupta 
infisal edenlerin infisali ve yeniden intihapname alanların intihapname 
tarihleri ve mektebi mülkiyeden ba şehadetname çıkıp vali ve mutasarrıf 
maiyetlerinde birer sene istihdam olunanların inkızayı müddetleri esas 
ittihaz edilerek sırasile defteri mahsusuna kaydolunacak ve hal vukuunda 
kezalik sırasile bilintihap icrayı memuriyetleri alelusul sicilli ahval ko
misyonundan musaââak. alınacak tercümeihal varakalarının lef file ba 
mazbata Dahiliye Nezaretine bildirilecektir. En evvel açılacak kazaya 
tercihan mektebden çıkanlar ve ikinci defasında Babıaliden neşet eden
ler ve üçüncü defasında mülâzımların kudeması intihap ve tayin oluna
cak ve kaymakam ve müdür ve tahrirat müdürleri mülâzımlarından olup
ta kendisine beş defa memuriyet teklif olunmuş iken kabul etmeyenlerin 
mülâzemeti tarihi son teklif gününden itibar edilecektir. 

Madde 17 — Mektebi mülkiyeden ve Babıaliden neş'et etmeyen 
kaymakamlardan memurini mülkiye terekki ve tekaüd kararnamesinin 
on beşinci maddesi mucibince iki sene müddet hüsnü hizmet ettiğine 
dair mensup olduğu vilâyetten şahadetname istihsal ve komisyonda bil-
imtihan ibrazı ehliyet ve iktidar edenlerin sınıfları terfi olunur. 

Madde 18 — Mektebi mülkiyeden neş'et ederek kaymakamlıkta 
istihdam olunacaklara bir sene vali ve mutasarrıf maiyetlerinde istih
dam olunduktan sonra bilimtihan üçüncü sınıftan intihapname verilip 
nizamı mahsus mucibince terfii sınıfa kesbi istihkak ettikçe kezalik bil
imtihan üst tarafındaki sınıfa mahsus intihapname ita kılınacağı gibi 
babıaliden neş'et edenlerin iptidayi duhullerinde icra kılınacak imti
hanları kâfi görülerek bunlara da badehu olveçhile bilimtihan intihap
name verilir. 
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Madde 19 — İkinci veya üçüncü sınıftan intihapnameyi hamil olan
lardan bilicab sınıfının mafeVkindeki kaza kaymakamlarında istihdam 
edilmiş olanların bu suretle istihdamı terfii sınıf etmek için alelusul 
intihapname ahzından istisnalarını mucip olamaz . 

Madde 20 — Komisyonca imtihan tahriren icra kılınacaktır, sual 
olunacak mevat imtihana mahsus olan günde ve her imtihanda başka 
meseleden olarak kaymakamlar için reis ile azadan her birerleri tara
fından birer ve hesaptan ve kitabetten bilirtifak birerden iki ki cem'an 
dokuz ve müdürler için biri hesap ve diğeri kitabetten ve beşi de ah
kâmı kavaninden olmak ve reis ve azadan her biri bir suali tertip et

mek üzere yedi sual intihap ve tertip ve birer varakaya tahrir olunarak 
ziri heyet tarafından imza edilmesini müteakiben imtihana dahil ola
cakların kâffesi komisyona celp olunarak es'ilei mürettebe komisyon 
kâtibi tarafından kıraat olunduktan ve imtihan olunacaklar canibinden 
kendilerine verilecek iki yapraklı varakaya yazıldıktan sonra cevapları 
suallerin karşısına badetterkim tarih ve imzası varakasının iç tarafına 
vaz' ile reise verecek ve işbu varakaların sual ve cevap haneleri matbu 
olup bir gûna alâmat ve işaret bulunmayacaktır ve mezkûr varakalar 
bir zarf derununa vez' ve üzeri reis ile azadan iki zat tarafından temhiı 
edilerek meclis kâtibine teslim olunacak ve esnayı! muayenede huzur 
heyetinde açılacak başkâtib muavini tarafından kıraat olunacaktır. 

Madde 21 — İmtihan varakaları içtimai âtide heyetçe birer birer 
tetkik ve şayanı kabul olan cevaplarının üzerine muvafık ve şayanı 
kabul olmayanlara gayri muvafık yazılarak tadat ile sülüsanına mu
vafık cevap vermiş olanların ve kaymakamlardan imlâda üç ve müdür 
lerden beşten ziyade hatası olmayanların imtihanlarının kabulü ve 
aksi halinde reddi kararlaştırıldıktan sonra hangilerinin imtihanı kabul 
olunmuş ise o gün isim ve sıfatlan bir kâğıda tahrir ve komisyon kapı
sına talik olunarak ilân edilecektir ve terfii sınıf imtihanına girenlerin 
irad olunan on bir suale imlâsında birden ziyade hatası olmaksızın es'i-
lenin sülüsanına cevap vermedikçe ve tahrirat müdürlerinin dahi kale
me alacakları levayih ve mazabitin imlâ ve inşasınca bir gûna hata 
ve noksanı olmamakla beraber usulü kitabeti resmiyeye muvafık görül 
medikçe imtihanı kabul olunmıyacaktır. 

Madde 22 — Birinci ve ikinci defa imtihanı kabul olunmıyanlar 
de f ai salise olmak üzere imtihan küşadında tekrar -imtihana girebilecek 
ve üçüncü defa dahi imtihanı kabul olunmadığı halde bir daha im
tihana kabul olunmayacaktır. Zaten nahiye ve tahrirat müdürlüklerinde 
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ve kaza kaymakamlığında gayri miintehab olarak istihdam edilmiş olan
ların badel infisal veya nakil suretile diğer bir memuriyete tayinleri 
bilimtihan intihapname almalarına mütevakkıftır. Bu misillûlardan im
tihana giripte intihapname almayanlar istihdam olunamayacaklardır. 

Madde 23 — Komisyonda imtihanı icra olunan zevatın evrakı im-
tihaniyesi zirine kabul veya ademi kabulü şerh verilerek heyet tarafın
dan bilimza tercümei hal varakalaıile beraber kalemde hıfzolunur. 

Madde 24 — Kaymakam ve müdür ve tahrirat müdürleri istifa 
eder veya mucibi ceza hal ve harekette bulunur veyahut ifayı vazifede 
kat'îyen iktidarsızlığı tebeyyün eyler ise azlolunacakları gibi memu
riyetinde ipkasında siyaseten mahzur mütalea olunanların mes'uliyeti 
deruhde olunmak üzere vali veya mutasarrıflar tarafından işten cl çek
tirilerek idareten azilleri inha olunabilir. 

Madde 25 — Kaymakam ve müdür ve tahrirat müdürlerinden bi
rinin istifasına mebni azli, vilâyat veyahut müstekillen idare olunan mu
tasarrıflıklar canibinden ba mazbata bildirilmesi üzerine komisyonca 
istifa varakası görülerek esbabı istifası anlaşılmadıkça ve mucibi ceza 
hal ve hareket vukuundan dolayt azli talep olunanlar hakkında ka-
vanin ve nizamatı mahsusası mucibince muhakemesi bilicra hüknıü havi 
ilâm ve ademi iktidarından bahsolunmuş ise esbabını havi mazbata 
komisyonca mütalea ve kabul olunmadıkça iktizası icra kılınmıyacaktır. 

Madde 26 — Mes'uliyeti deruhde olunarak işten el çektirilen kay
makam ve müdürlerin azline dair olan mazabit vukubulacak müracaat
ları üzerine evrakile beraber dahiliye nezaretinden Şûrayı Devlete ha
vale olunarak verilecek karar mucibince muamelei lâzıma ifa kılına
caktır. 

Madde 27 — Vazifei memuriyetlerinden dolayı tahtı muhakemeye 
alman müdür ve kaymakamların hitamı muhakemelerinde beraetleri 
tebeyyün ettiği halde memuriyetlerine iade kılınmak üzere yerlerine 
aharları tayin olunmayıp memuriyetleri vekâlet suretile idare ettirilir. 

Madde 28 — Cünha ve cinayetle üç defa maznun olduğu halde her 
defasında memurin muhakemesi nizamnamesi mucibince merciinde bil-
muhakeme tebriyei zimmet etmiş kaymakam veya müdürlerin tekrar 
istihdamı Şûrayı Devlet kararına mütevakkıftır. Üç defa iktidarsızlık
ları kat'iyen tahakkuk ederek infisal etmiş olan kaymakamlar müdür
lüğe ve müdürler zabıta müdürlüğünde istihdam olunabilir. 

Madde 29 — Münhal olan bir kaymakamlığa veyahut tahrirat ve 



nahiye müdürlüğüne tayini mahallerince inha olunan zatın komisyonca 
imtihanı icra edilip intihapname almış olanlardan olmadığı halde asalet 
memuriyeti tasdik olunmaz fakat o mahal ahalisinin lisan ve emzicesine 
vakıf ve mevkinin ehemmiyeti ile mütenasip ehliyet ve malûmatı haiz 
birinin istihdamına lüzum ve ihtiyaç gösterilir ve mülâzimini mevcude 
içinde zikrolunan evsaf ile muttasıf ragıp bulunmaz ise mes'uliyeti ma
halline aid olmak üzere istisnaen tasdik olunur. Şukadar ki okur yazar 
takımdan olması meşruttur. 

Madde 30 — Bir kaymakam veya tahirat ve nahiye müdürlerinin 
becayişine ehemmiyeti mevkiiye nazara alınmak şartile halen ve mas-
lahaten lüzum görülerek esbabı muvazzahan ba mazbata inha ve ko
misyonca tetkik olunmadıkça tasdik olunmaz, ve kaymakamlar gibi be
cayişinde sınıflarının yekdiğerine muadil ve kendilerinin müntehibin-
den olması meşruttur. Bu veçhile becayişleri inha olunan zevatın me
muriyetlerinin kabulü dahiliye nezaretinden cevaben mahallerine bildi-
rilmedikçe yerlerinden hareket ve infikâki caiz olamaz. 

Madde 31 — Müntehab müdür ve kaymakamlardan oldukları halde 
kendilerinde istihdama kabiliyet olmayacak derecede ehliyetsizlik gö
rülen veyahut imtihanlarınca iştibah hasıl olanların bal ve iktidarları 
tetkik ile beraber tekrar imtihan edilebilir. 

Madde 32 — Jşbu nizamnamenin tarihi neşrinden itibaren komis
yonun sureti teşkili ve vezaifine dair olan 30 ramazan 1299 ve 2 ağustos 
1298 taihli talimat ahkâmı mefsuhtur. 

Madde 33 — Dahiliye Nezareti işbu nizamın icrasına memurdur. 

[Müdür ve kaymakamların intihab komisyonunun vezaifine dair 
talimat 1 inci tertip düsturun. 3 üncü cild zeylinin 56 nci sahif esindedir. I 

No s 5 3 — 19 cemaziyelahir 1 2 9 6 tarihli Usulü Muhakemet 
Hukukiye Kanunu Muvakkatinin 2 2 9 uncu maddei 

muaddelesi [*] 

4 rebiülevvel 1306, 27 teşrinievvel 1304 

Madde 229 — Mahkemei Temyiz davayı evrak üzerine rüyet ve 
tetkik eder ve tarafeynin mahkemeye davet olunmaları mürerred ver 
miş oldukları istida ve lâyihalarda beyan olunan ifade ve itiraz ve ce
vaplarını izah içindir. Binaenaleyh yevmi muayyende tarafeynden ha
zır bulunanlar muvacehesinde evrakı mevcude badelkırae ifadeleri is 

[*] Usulü Muhakemei Hukukiye Kanunu muvakkati 1 inci ter
tip düsturun 4 üncü cildinin 257 nci sahifesindedir. 
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tima edilir ve tarafeynden biri ve)alnı! ikisi dalıi gelmemiş olsalar yine 
gıyaben tetkikatı »emyiziyeye mübaşeret olunur ve olveçhile .eritecek 
hüküm ve karar tarafeynin muvacehesi üzerine verilini-; hükmünde tu
tulur fakat müdeaaleyh mahkemeye gelmemiş ve cevap lâyihası dahi 
vermemiş olur ise zirde. beyan olunacağı veçhile verilecek karara iti
raz edebilir. 

N o : 5 4 — Hazinei Celilei Mal iyenin b i l c ü m l e nıakbuzat i le 
kab le lvuku medfuat t t edk ik ile tahtı tasdika a l ınmak ve 

u m u r ve muamelâ t ı ma l iyen in mec ray i int izam ve e m 
niyette ce reyan ına m ü d e k k i k a n e nezaret k ı l ı n m a k 

ve m a k a m ı nezare t in Mal iyeye karş ı k o n t r o l 
heyeti o l m a k üzere b u k e r r e sureti d a i m e d e 

teşkil o l u n a n k o m i s y o n u n vazaif ini 
m ü b e y y i n n i z a m n a m e 

17 saf er 1306, 11 teşrinievvel .1304 

Madde 1 — Sene iptidasında hazinei celilenin varidat ve masarifatı 
umumiyesini mübeyyin hazinece bir defteri tanzim ile komisyona ita 
olunup devairin merkez ve taşra masarifatı üzerine iktiza eden tahsisat 
ve havalâtın sureti tertibi komisyonca kararlaştırılacak ve şayet sene 
içerisinde havale itası iktiza ederse bunun miktarı dahi komisyonca tahtı 
karara alınacaktır. 

Madde 2 — Komisyonca tertip olunacak havalâta mahsuben vuku 
bulacak tediyatın miktarını mübeyyin devair ve vilâyattan beher mah 
birer cetvel tanzimile komisyona ita ve irsal olunacağından komisyon bu 
cetveller üzerine tediyatın sureti cereyanını tetkik edecektir. 

Madde 3 — Beher gün nakit ve poliçe veçhile hazinei celileye ge
lecek mebaliğin enva ve makadirini mübeyyin ma'iye muhasebesile sandık 
emaneti ve hazinei celile veznedar basısı tarafından ve hazinenin tedi
yesine mecbur olduğu masarifatın enva ve makadirini mübeyyin aklâ-
mı hazineden musaddak ve mahtum olmak üzere komisyona verilecek 
iki kıt'a pusula münderecatı komisyonca tetkik ve ledelhace kuyudu as
liye ile dahi tatbik ederek masarif at için ehemmiyeti nisbetile tayini 
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derecat olunarak makamı nezarete evirlecek kararnameye tevfikan icrayı 
tediyat olunacaktır. 

Madde 4 — Bu kerre hazinece aktolunan istikraz akçesinin miktarı 
malûmu devairi askeriyece kontratoya merbut olan mübayaatı harbiyei 
fevkalâde esmanından bu sene verilecek aksamının tediyatına tahsis 
buyurulmuş olmasile mübayaatı mühimmei harbiye esmanından devairi 
mahsusasının iş'arı üzerine bu sene verilecek tekasitin miktarı ve zamanı 
tediyesini mübeyyin bir pusulası alınarak komisyonca bittetkik ifayı 
vazife edilecektir. 

Madde 5 — İşbu istikraz akçesinden bir tarafa külliyetli bir meblâğ 
itası lâzım geldiği halde evvel emirde atebei ulyayı mülûkâneye arz ve 
istizanı keyfiyetle şerefsadır olacak iradei seniyei cenabı padişahı hük
mü celiline tevfikan icabı icra kılınmak üzere maliye nezareti makamın
dan gösterilecek lüzum üzerine tahkikatı lâzime bilicra komisyonca es
babı mucibsini havi bir mazbata yapılarak Babıaliye lieclilirsal ma
kamı nezareti maliyeye ita olunacaktır. 

Madde 6 — Hazinei celilei maliyenin varidat ve masarifatı yevmi
yesini ve mebaliği müstakrazai mezkûreden hazineye ne kadar akçe 

vürud edip bundan nerelere ne miktar sarfiyat vukubulduğunu natık 
olmak üzere komisyonca her gün ayrı ayrı birer jurnal ve beher ay 
nihayetinde dahi bunların hülâsasını havi bir cetvel tanzim edilerek 
Babıaliye gönderilmek üzere makamı nezareti maliyeye ita olunacaktır. 

Madde 7 — Komisyon umur ve muamelâtı maliyenin mecrayı inti
zamda cereyanını temin için beher mah nihayetinde olmah zarfında ce
reyan etmiş olan muamelâtı ve veznenin hesabını ve kuyudu hazineyi 
tetkik ve teftiş edecek ve sureti hali mübeyyin tanzim edeceği mazbatayı 
Babıaliye takdim olunmak üzere makamı nezarete ita eyleyecektir. 

No: 55 — Muhacirini iskân ve tavtin eylemek üzere iştira ve 
tasarruf edecekleri emlâk ve arazinin harçları 

hakkında iradei seniye 

18 safer 1306, 12 teşrinievvel 1304 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası 

Muhacirini iskân ve tavtin eylemek üzere iştira ve teferruğ ede
cekleri emlâk ve arazinin ferağ ve intikal harçları hakkında bazı ifade 
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ve istizanı havi Defteri Hakani Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buy-
rulan tezkeresi tanzimat dairesinde kıraat olundu. 

Maalinde zemini arazii emiriye veya mevkufeden olupda mukataaya 
raptolunarak üzerlerine ya ebniye inşa veyahut bağ ve bahçe haline if
rağ olunan mahallerin zaten vakti 1 e fahiş vazedilmiş olan tahrir kıy
metlerinden istifa olunan ferağ ve intikal harçları ashabı emlâk ve 
araziye ve alelhusus mahalli mezkûreyi ekseriyetle iştiraya mecbur olan 
mahacirine ağır gelerek beyinlerinde icrayı muamele eylemekte bulun
duklarından ferağ ve intikal muamelâtının usul "ve kanuna tevfikan icra
sını teshil için muhacirini iskân ve tavtin eylemek üzere iştira ve tefer-
ruğ edecekleri emlâk ve arazi ferağ harçlarının bir defaya mahsus ol 
mak üzere kaidei cariyeden bilistisna bedeli ferağ üzerinden ahz ve isti
fası sureti istizan olunmuştur. 

Vakıa mahacirinin bir an evvel iskân ve tavtinleri lâzimeden olmakla 
iştira ve teferruğ edecekleri emlâk ve araziden tahrir kıymeti fahiş gö
rülenler için bir defaya mahsus olarak bedeli ferağ üzerinden harç isti
fası mahacirin haklarında sezavar buyurulan atifet ve merhameti seniye 
iktizasından olup ancak müsaadei mezkûrenin sui istimal edilmemesi 
dahi muktazi olduğundan nezareti müşarileyha memurini tarafından 
takayyüdatı lâzime icra edilmek şartile bermucibi istizan icrayı icabı
nın canibi nezarete havalesi tezekkür kılındı emrü ferman hazreti men-
lehülemrindir. 

15 muharrem 1306, 9 eylül 1304 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde mü
talea olunan işbu mazbatasında beyan olunduğu üzere mahacirin tara
fından liecliliskân iştira ve teferruğ olunacak emlâk ve araziden tahrir 
kıymeti fahiş görülenler için bir defaya mahsus olarak kaidei cariyeden 
bilistisna bedeli ferağ üzerinden harç istifası münasip olmasile işbu mü
saadenin sui istimal edilmemesine memurini tarafından takayyüdatı lâ
zime icrası şartile icrayı icabı zımnında nezareti müşarileyhaya me
zuniyet itası müttehiden tezekkür kılınmış ise de olbabda ve katibei ah
valde emrü ferman hazreti veliyyülemir efendimizindir. 

15 safer 1306, 9 teşrinievvel 1304 

Arz tezkeresi 

Muhacirini tavtin etmek için iştira ve teferruğ edecekleri emlâk 
ve arazinin farağ harçlarının bir defaya mahsus olmak üzere kaidei ca-
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riyeden bilistisna bedeli ferağ üzerinden istifası hakkında Şûrayı Devle': 
Tanzimat dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olunan mazba
tası leffen arz ve cenabı mülktarî şerefsünuh ve sudur buyurulur ise 
mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî takdim kılındı. 

15 sajer 1306, 9 teşrinievvel 1304 

İradei seniyeyi mubelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzum âli buyımla ' i işbu 
tezkerei saniyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 

hazreti padişahı şeref müteallik buyurulmuş olmakla olbapta.... 

18 sa/er 1306, 12 teşrinievvel 1304 

N o : 5 6 — îcare teynl i müsakkafa t ve müşteğallâtı m e v k u f e y e 
dai r o l u p mer iye t i ahkâmına bil* isi izan iradei seniyei 

hazreti h i lâfe tpenahî şerefmüteal l ik b u y r u l m u ş 
o lan k a n u n n a m e 

18 safer 1306, 12 teşrinievvel 1304 

Bir kimse icareteyn ile tasarrufunda olan bir vakfı akarı ölünceye 
değin kendini beslemek şartile ferağ eylese ferağı sahih ve şart mu
teberdir. Badelferağ mefruğunleh şartı mezkûr üzere fariği beslemeğe 
razı iken fariğ ferağına nadim olup da ol akan mefruğunlehten istirdad 
edemez fakat şartı mezkûr mucibince kendisini beslemediğini mefru-
ğunlehin inkârına mukarin fariğ iddia ederek mefruğunbihi mefruğun-
lehden istirdad etmek murad eylese hakikati hal erbabı vukuftan tah
kik ve istihbar edilerek fariğin iddiası mukarini sıhhat olduğu aid 
olduğu mahkemede bilmuhakeme tebeyyün ederse mefruğunbih fariğe 
reddolunur. 

Mefruğunleh fariğden evvel vefat eder ise mefruğunlehin ashabı 
intikalden olan veresesi dahi fariği ilelvefat beslerler beslemedikleri halde 
fariğin mefruğunbihi vereseden istirdada salâhiyeti olacaktır. Mefruğun
leh ashabı intikalden asla varisi olmadığı halde vefat ederse mefruğun
bihi ahara tefviz olunmayıp ona kel'evel fariğ mutasarrıf olur. Fariğ 
vefat etmedikçe gerek mefruğunleh ve gerek mefruğunlehin ashabı in
tikalden olan veresesi mefruğunbihi ahara ferağ edemez badema şu-
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rutu mezkûre ile vukubulacak ferağlar kabul ve şartı mezkûr serıedata 
dercolunacaktır. 

Senedde münderiç olmayan şart davasını hükkâm istimadan mem
nudur. 

No: 57 — Arazi Kanununun yüz on dördüncü maddesi 
makamına kaim olmak üzere tadilen kaleme alınıp 

mer'iyet ahkâmına Iıil'istizan iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenahî şerefmüteallik 

buyrulmuş olan maddei kanuniye [*] 

18 safer 1306. 12 teşrinievvel 1304 

Bir kimse arazii emiriyeden tapu ile tasarrufunda olan yeri ölün 
ceye değin kendini beslemek şartile ferağ eylese ferağı sahih ve şartı mu
teberdir. Badelferağ mefruğunleh şartı mezkûr üzere fariği beslemeğe 
razı iken fariğ ferağına nadim olup da ol yeri mefruğunlehten istirdat 
edemez fakat şartı mezkûr mucibince kendisini beslemediğini mefruğun 
lehin inkârına mukav ;n fariğ iddia ederek mefruğunbihi mefruğunleh
ten istirdat etmek ınurad eylese hakikati hal erbabı vukuftan tahkik 
ve istihbar edilerek fariğin iddiası mukarini sıhhat olduğu aid oldu
ğu mahkemede bilmuhakeme tebeyyün ederse mefruğunbih fariğa red-
dolunur. 

Mefruğun leh fariğden evvel vefat ederse 'mefrnğunlehin ashabı 
intikalden olan veresesi dahi fariği ilelvefat beslerler beslemedikleri 
halde fariğin mefruğunbihi vereseden istirdada salâhiyeti olacaktır. 

Mefruğunleh ashabı intikalden asla varisi olmadığı halde vefat 
ederse mefruğu ahara tefviz olunmayıp ona kel'evel fariği mulasarrıf-
olur. 

Fariğ vefat etmedikçe gerek mefruğunleh ve gerek mefruğunlehin 
eshabı intikalden olan veresesi mefruğunbihi ahara ferağ edemez ba
dema şartı mezkûr ile vukubulacak ferağlar kabul ve şartı mezkûr se-
nedata derç olunacaktır. 

Senedde münderiç olmayan şart davasını hükkâm istimadan mem
nudur. 

[*] 23 şevval 1274 tarihli Arazi kanunu: 1 inci tertip düsturun 1 inci 
cildinin 16 nci sahif e sindedir. 
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No: 58 — Göksu ve Paşa Köyünde bendler tesisile Üsküdar 
ve icabeden mahallere su celb ve icrası hakkında 

mukavele ve şartname 

23 safer 1306, 17 teşrinievvel 1304 

Mukavelename 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Nafıa Nazırı Devlet-
lü Zihni Paşa hazretlerile diğer taraftan Bankı Osmanî memurlarından 
izzetlû Karabet Sıvacıyan efendi beyninde mevaddı âtiye kararlaştırıl
mıştır. 

Madde 1 — Göksu vadisinde ve lüzum göründükte suları Rıvaya 
akan Paşa Köy vadisinde bendler tesis etmek ve bu bendler vasıtasile 
cem edeceği yağmur sularını makine ile bitterfi bir taraftan (Kandilli 
dahil olduğu halde) Kandilli hududuna ve diğer taraftan (Erenköy da
hil olduğu halde) Erenköy hududuna kadar vaki bilcümle mahaller
de tevzi ve icra etmek üzere mumaileyh Karabet Sıvacıyan efendiye ta
rafı Devleti Aliyeden imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren 
altmış beş senedir. 

Madde 3 — İşbu imtiyazın dairesi dahilinde vaki mahallerden su 
celp ve tevzii sahibi imtiyaza münhasırdır. Hükümeti seniye mahali 
mezkûrenin gayri yerlerden dahi su celb ve imtiyaz dairesi dahilinde 
tevzii için diğer şahıs ve kumpanyaya imtiyaz vermiyecektir. Elhaleti 
hazihi mevcud olan menbalar ile bundan sonra gerek Hükümeti seniye 
tarafından ve gerek ashabı hayrat caniblerinden inşa olunup meccanen 
icra edilecek sulardan vesair menabiden ve ileride zuhur edecek bu 
gibi menbaladan fıçı ve şişe gibi kaplarla su furuhtu kemakân ser
best ve müstesna olacak ve o civarda vaki kura ahalisile çiftlikât 
ashabının evvelden evvele geldiği veçhile muhtaç oldukları suyu ah-
zetmek hukukunu sahibi imtiyaz mani olmayacaktır. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz ferşedeceği borulardan kutru yetmiş 
milimetreden ziyade olanların üzerinde budü vasatisi iki yüz metreyi 
tecavüz etmemek üzere nezaretin kabul ve tasdik edeceği surete göre 
vidalı harik muslukları tesis ile bunlara meccanen su vermeği ve şeh-
remanetinin tayin ve irae eyliyeceği nıkatta terkos su şirketi tarafından 

Beyoğlunda ve Galatada yapılan çeşmeler gibi dakikada yirmi litre su 
vermek üzere şimdilik yirmi aded umuma mahsus küçük çeşme inşasile 
kezalik meccanen su vermeği teahhüd eder. İşbu vidalı harik musluklar ile 
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çeşmelerin masarifi inşaiye vesaireleri dahi sahibi imtiyaza aittir ve 

umuma mahsus çeşmelere ahali tekessür ve ihtiyaç tezayüd eyle

diği takdirde beş aded çeşme daha inşa ve ilâve olunacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz dahil dairei imtiyazı olan mahallerde 

elyevm mevcut ve badezin yapılacak kışlalarla mekâtibi askeriye ve niza

miye ve zabtiye karakolları ve harika mahsus hazine ve havuzlar için 

lüzumu miktar meccanen su vereceği gibi belediye ve umum hastahane-

lere beher yatak için yevmi altmış litre nisbetinde olmak üzere kezalik 

meccanen su ita edecek ve ancak emakini mezkûreye en karip bulunan 

ana su yolundan bed' ile inşa olunacak şube yollarla emakini mezkûre 

derununda tevzi için yapılacak yolların masarifi ve mezkûr harik havuz

larının inşa ve tamiri dairelerine aid olacaktır ve işbu imtiyaz dairesi 

dahilinde bulunan meydan ve sokakları sulamak için devairi belediyece 

istenildiği halde bir bedel mukabilinde su alınacak ve bunun şeraiti be

lediye dairelerinden vuku bulacak talep ve iş'ar üzerine Nafıa Nezare-

tile sahibi imtiyaz beyninde kararlaştırılacaktır. 

Madde 6 — Sahibi imtiyazın icra ve tevzi edeceği sular berrak ola

cak ve (Butron ve Didenin) usulüne tevfikan mizanülma aletile mua

yene edildikte on beş dereceden ziyade göstermiyecektir. Ve derununda 

bulunan klorun miktarı beher litre için on beş miligramı tecavüz etmiye-

cek yani azutatı darjan ile muayenesinde hafifçe bulanarak derhal kabili 

müşahede bir tortu peyda etmiyecektir. Bir de mezkûr sularda bulunabi

lecek mevaddı hayvaniye ve nebatiyenin miktarı sıhhati umumiyeye mu

zır olacak derecede olmayacaktır. Ve sahibi imtiyazın celb ve icra ede

ceği suların tasfiyesi hakkında tayin olunan derecat teahhüdatın icrası 

sekizinci maddede ikmali ameliyat için tayin olunan müddetin inkiza-
sından muteber olacaktır. 

Madde 7 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve işbu mukavelena

menin teatisi tarihinden itibaren on sekiz ay müddet zarfında şartname

de beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üzerine su yollarının mü

kemmel hamrita ve lâyihasını tanzim ile Nafıa Nezaretine takdim edecek

tir ve nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren üç mah 

zarfında bittetkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde icah-
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eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. Ve onuncu mad
dede gösterildiği üzere istimlâkine lüzum görülen arazi ve emlâkin ha
ritalarını keşfiyatı kat'iye haritalarile beraber takdim edecek ve su yol
larının sureti teftişile suların tevziine ve inşaatın muhafazasına dair ni
zamnameleri işbu mukavelenamenin tarihi teatisinden itibaren üç sene 
zarfında Nafıa Nezaretinin tasvip ve kabulüne arzedecek ve işbu nizam
nameler üzerine vuku bulacak tadilât sahibi imtiyazın inzimamı malû-
matile icra kılınacaktır. Fakat ileride hini hacette mezkûr nizamname
lerin tadil ve tebdilini teklif edebilecektir. 

Madde 8 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı tarafından 
aid olmak üzere işbu mukavelenamenin tarihi teatisinden itibaren yirmi 
bir mah zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve tarihi mübaşeretten 
itibaren üç sene müddet zarfında ikmal eylemeği teahhüd 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 tem
dit edilecek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal Şehrema-
netine ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur bu
lunacaktır. 

Madde 9 — Nafıa Nezareti ve Şehremaneti esnayı imalâtta su-
veri icraiyesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar ima
lâtı vakıayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve tevzi ve taksim 
muamelâtını ve tesisatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını 
birer komiser vasıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir. îşbu teftiş ve 
muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için 
tayin olunan müddetten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar 
beher mah Nafıa Nezareti ve Şehremaneti emrine tediye olunmak üzere 
senevi iki yüz lira ita edecektir. 

Madde 10 — Suların cem'ine ve su yollarile havuz ve müteferria
tımn inşasına muktazi olan ve icrayı ameliyattan evvel veya sonra te
sisata halel getireceği taayyün eden arazi ve emlâkten ve efrat uhdesin
de olan veyahut devairi umumiye ve hususiyeye ait bulunanların ve 
ameliyatın icrasından dolayı ashabının mutazarnr olacağı arazi 
ile ebniyei sairenin ve miriye aid ebniyeli emlâkin mubayaası hususun
da sahibi imtiyaz ashabile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tev-
fiki muamele edecek ve arazii mezkûre dahilinde arazii emiriyei haliye 
bulunduğu halde sahibi imtiyaza meccanen terkolunacak ve gerek hi
ni ameliyatta ve gerek taş vesaire ihracı için muvakkaten istimali lâ-
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zım gelen mahaller Hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz ta
rafından ashabına tazminat verilmek suretile muvakkaten istimal olu
nabilecektir. Suların cemei ve tasfiyesi ve icra ve tevzii için gerek aha-
dınas uhdesinde bulunan ve gerek umuma ve kura ahalisine ve de-
vaire aid olarak intikal ve ferağı caiz olmayan arazi dahilinde yapıla
cak imalât için iras edilen hasara muadil ve muhamminlerin tahmini 
üzere sahibi imtiyaz bir defalık tazminat verecektir. İmalât için muk
tazi taş ve kum ve kireç çıkarılacak yerler arazii emiriyei haliyeden 
ise imalât nıüddetince tarafı hükümeti seniyeden meccanen müsaade 
buyurulacak ve eğer bu yerlerin ashabı var ise sahibi imtiyaz ashabını 
İrza ve iskât edecektir. Ve ameliyat için iştira olunacak bilcümle ma
haller kumpanya namına mahsus olmak üzere istimlâk olunacaktır. 
Ve kumpanya esnayı ameliyatta muvakkaten istimal edeceği mahaller
de bağ ve bostan ve değirmen ve taş ocakları bulunup da onlara İrası 
zarar eder ise tazminat itasına mecbur olacaktır. 

Madde 11 — Su yollarının ve müteferriatının inşaatı ibtidaiyesi 
için gerek memaliki Devleti Aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb 
ve tedarik olunacak demir borular ve maden kömürile makinalar ve
sair alât ve edavat ve levazımat gümrük resminden muaf tutulacak 
ve şirketin müddeti imtiyaziye zarfında arazi ve sermayesile varidatı 
üzerine vergi tarh olunmayacağı gibi çıkaracağı hisse senedatından 
damga resmi alınmıyacaktır. 

Madde 12 — Suların taksim ve tevziine kâfi başlıca bir kısmın 
imalâtı ikmal olunduğu sahibi imtiyaz tarafından ihbar olundukta Na
fıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu marifetile bilmua
yene 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 ko
misyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti tarafından kat'î-
yen kabulü muamelesi icra olnacaktır. İşbu muayene komisyonlarının 

masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere Nafıa Nezaretile kumpanya 
beyninde kararlaştırılacaktır. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz ana yollarını ve mukassimlerle bil
cümle müteferriatını ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikesini müd

deti imtiyaziye zarfında masarifi kendine ait olmak üzere daima tamir 
ve hüsnü halde muhafaza edecektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on 
ikinci maddesi mucibince muamele olunacaktır. 
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Madde 14 — Sahibi imtiyaz umumun mürur ve ubur edeceği yol
larda vücuda getireceği ameliyatın umuru zabıtasına ve hüsnü muhafa
zasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim oluna
cak olan bilcümle nizamatı Devleti aliyeye tevfiki hareket etmeğe mec
burdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi su yollarının bir kısmında 
veyahut mecmuunda su icrası tatil olunduğu halde hükümet masarif ve 
zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere suların muvakkaten tev
zi ve cereyanını temin için şartnamenin on ikinci maddesine tevfikan 
tedabiri lâzime ittihaz edecektir. 

Madde 15 — Sahibi imtiyazın icra ve tevzi edeceği suyun yüz 
litresinin fiatı nihayet on beş para veyahut bir metre mik'ab suyun nihayet 
fiatı üç kuruş otuz para olmak üzere furuht olunacak ve Nafıa Nezareti 
tarafından tasdik ve tasvib edilecek haritada gösterilen borulardan ma
ada suların tevzii için temdid kılınacak su boruları ahali tarafından taleb 
vuku buldukça ve nihayetünnihaye abonelerinin bedeli senevisi tevzii 
miyah için sahibi imtiyaz tarafından ihtiyar olunacak masarifin yüzde 
yirmi beşi raddesine baliğ oldukça derhal vaz ve temdid kılınacaktır. 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz teahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı âlinin ısdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir mah 
zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veyahut piyasa fiatile esham olarak 
bin beş yüz lira kefalet akçesi tevdi edecek ve şu kadar ki esham tevdi 
eylediği halde tedennii fiattan dolayı terettü'b edecek noksanı ikmal edi
leceği bank tarafından teahhüd ettirilecektir. Ve mezkûr kefalet akçesi 
tevdi olunduğunu müteakib fermanı âli kendisine teslim olunacaktır. 
İşbu kefalet akçesi ameliyat kat'iyen kabul olunduktan sonra iade oluna
caktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkizasına değin sahibi imtiyaz 
kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara hacet olmaksızın 
hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 17 — Fermanı âli tarihinden itibaren otuz sene mürurundan 
sonra hükümeti seniye bir sene evvelinden sahibi imtiyaza haber vere
rek işbu mukavelenameyi fesih ile imtiyazın kâffei tesisatı miyahiye-
sini iştiraya salâhiyeti olacak ve müddeti imtiyaziyenin inkizasına kaç 
sene kalmış olur ise olmiktar sene zarfında bir meblâğı maktuu seneviyi 
tazminat olarak tediye buyuracak ve bedeli iştiranın muntazaman te
diyesi hususunu hükümeti seniye sahibi imtiyaza temin edeceğinden 
işbu bedeli iştira hakkında tarafeyn beyninde teatii mukavele edilecek
tir. Hükümeti seniye haiz olduğu hakkı iştiradan istifade eylediği halde 
sahibi imtiyaza tediye olunacak bir meblâğı maktuu senevi atide beyan 
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kılındığı üzere tayin olunacaktır. Şöyle ki tarihi mubayaadan evvelki 
beş sene zarfında şirketçe istihsal olunan hasılatı safiyei seneviye cem 
edilecek ve tarihi mubayaa bir senenin vasatında olmayıp senenin ni
hayetine tesadüf eyliyecektir. Ve işbu beş senenin içinde en ziyade ha
sılat veren senenin hasılatile en az hasılat veren senenin hasılatı tenzil 
olunduktan sonra kalan üç senenin hasılatı safiyesinin haddi vasatisi 
bulunacaktır. 

Cem edilen kömür ve su boruları ve yedek olarak ihzar edilen alât ve 
edevat ve inşaat için celbedilen kereste ve edevatı madeniye şirketçe taleb o-
lunduğu halde muhamminlerin marifetile takdir edilerek tarafı hükümeti 
seniyeden mubayaa olunacağı gibi bilmukabele taleb hükümeti scııi-
yece vuku bulduğu takdirde sahibi imtiyaz bunları muhamminlerin 
takdir edeceği kıymet ile terke mecbur olacaktır. 

Madde 18 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta devleti aliye 
sahibi imtiyazın su yollarile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde 
bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve tesisat ile müteferriatının ha
sılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve teahhüdattan vareste 
olmak şartile su yollarile müteferriatının devlete teslimi ve edevat ve le-
vazımatın sureti mubayaası şartnamenin on altıncı maddesinde münderiç 
ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 19 — Şirketin memurini fenniyeden maada istihdam edeceği 
bilcümle memurin ve tahsildar ve hademe ve amelesi tebaai Devleti ali-
yeden olacağı gibi hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette 
bulunacaklar ve fes giyeceklerdir. 

Madde 20 — Devleti aliye su yollarile menbalar cihetinde lüzum 
göreceği mahallerde istihkâmat inşa edebilecek ve olbabda vuku bulacak 
masarif Devlete aid olacaktır. 

Madde 21 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika hak
kında Devletçe mevzu nizamname hükmüne tevfikı muamele olunacak
tır. 

Madde 22 — Esbabı mücbireden madud bir maniin vukuu tahakkuk 
etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mübaşe
ret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği ve tevzii miyahı tatil 
eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais teahhüdatı sairesini 
icra edemediği halde işbu mukavelename ile haiz olduğu hukuku imti-
yaziyesinden sakıt olacak ve bu halde şartnamenin on dördüncü madde
sinde gösterildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 23 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer-
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manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut şirket ni
zamnamesi edasına tevfikan Osmanlı bir anonim şirketi teşkiline mec
burdur. 

Madde 21 — Sahibi imtiyazın ve onun makamına kaim olacak ano
nim şirketin işbu mukavelename ile merbut şartnamenin icrayı ahkâ
mından ve tevil ve tefsirinden dolayı vukubulacak ihtilâfatı Şûrayı Dev
lette ve efrat ve ahali arasında tahaddüs edebilecek her nevi ihtilâfat 
ve deavî aid olduğu mehakimi Osmaniyede rüyet ve faslolunacaktır. 

Ş A R T N A M E 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât vc alât ve edevat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında 
mukavelenamenin birinci maddesinde tayin olunan mahallere su celb 

ve tevzii için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı mukavele ve işbu 
şartname ahkâmına tevfikan icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin yedinci maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Nafır. Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı âtiyeyi muh
tevi olacaktır. Şöyle ki su yollarının güzergâhı ve havuzlar ve bendler 
ve-bacalar ve sulan boşaltmağa mahsus musluklar ve çeşmeler ve harik 

muslukları vesairenin mahel ve mevkiini mübeyyin beş binde bir mik
yasında bir haritai umumiye ve işbu haritaya su yolunun hattı muta
vassıtından itiıbaTen bir kıt'a maktaı tulânisi ile bazı mahallerin maktaı 
arzanisi ve meyillerinin cetveli ile en mühim olan imalâtı sınaiyenin 
maktalan ilâve olunacaktır. Zikrolunan maktaı tulâni tul itibarile beş 
binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında tanzim olunacak ve 
su yolunun derecei irtifaı dahi deryanın sathı mütevassıtına nisbetle 
tayin kılınacaktır. İşbu maktam altına ufka muvazi üç hat tersim olu

nup birinci ana yolunun mebdeinden itibaren biner metre olarak me
safeler ve ikinci yol üzerinde iniş ve yokuşların tulile derecei meyelânı 
üçüncü yol üzerinde kıtaatı miistakimenin tul ve kıtaatı münhaniyenin 
müstakimen imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü gösterilecektir. 

Madde 3 — Bacalar ve suları boşaltmağa mahsus musluklar van
tuz tabir olunan menfezler kifayet miktarı olmak lâzım gelecek ve 
bunların miktar ve mevkileri sahibi imtiyazın teklifi üzerine canibi hü-
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kûmeti seniyeden tayin olunacaktır. Fakat şurası mukarrerdir ki bacalar 
beyninde olacak mesafei vasatiye bir kilometreyi tecavüz etmiyecektir. 

Madde 4 — Tariki âm tahtında olarak icra edilcek her türlü ame
liyat hususunda sahibi imtiyaz Devleti aliyenin nizamatı belediyei haliye 
ve müstakbelesine tevfikı hareket edecektir. Tariki âm üzerinde su yol
larının tefriş ve tevzii ameliyatı turuku mezkûre üzerinde mürur ve ubur 
kamilen münkati olmayacak bir surette icra edilecektir. Ve boruların 
vaz'ından sonra tarikin bozulmuş olan kaldırım ve şoselerini masarifi 
kendiye aid olmak üzere sahibi imtiyaz hali sabıkına irca edecektir. 
Ru yerler işbu ameliyattan dolayı ileride bozulduğu halde sahibi imti
yaz tamire mecbur olacaktır. Su yollarının mürur edeceği mahallerdeki 
umuma mahsus bilcümle tarikler ile hususî tariklerin meyil ve istika
meti asliyelen ibka edilecektir, tmalâtın tesisinden dolayı eskiden mev
cut olan yolların mevkilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâ
zım gelir ise tebdil ve tahvil olunacak kısımlarının iniş ve yokuşlarının 
meyli behemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının 
nihayet derecesini tecavüz etmiyecektir. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz su yolları ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine 
olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf ede
ceği nehir ve çaylar ve cetvellere yapılacak kemerlerin kavaidi fenne 
tatbikan medahil ve muharici sahibi imtiyazın teklifi üzerinde Nafıa 
Nezareti tarafından tayin olunacaktır. Bilicab su yollarından akıttırıla
cak sular ile havuzlardan taşan sular ortalığı çamur etmemek üzere mah
sus lâğamlar vasıtasile en karip olan dere veya lâğamlara icra edilecek 
ve dahili şehirde mezkûr lâğımların üzeri kapalı olacaktır. Kezalik çeş
melerin \e bir de tezyini belde maksadile havuzlar inşa edilir ise işbu 
havuzların dahi etraf ve havalisi kuru ve rutubetten ari kalmak üzere 
suları en karip lâğımlara icra edilecektir. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ ciıısirtde'i 
edevat ve levazımat istimal edecek ve kâffei imalâtın gayet metin ve 
müstahkem olması için bilcümle ka\aidi fenniyeye tatbiki hareket eyli
yecektir. Açıkta akar sular ve umuma mahsus yollar ile hususî tarikler 
üzerine inşa olunacak imalâtı sınaiye kârgir olarak veya demirden tesis 
edilecek ve kereste yalnız temeller için istimal olunabilecektir. 

Madde 7 — Mukavelenamenin dördüncü maddesinde sahibi imti
yazın vaz edeceği beyan olunan harik muslukları su yollarının vaz-
ve temdidile beraber inşa olunacaktır. Bilcümle harik musluklarının bu-
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lunduğu mahaller mezkûr musluklara en karip olan ebniyeye birer lev-
hai mahsusa talikile irae edilecektir. Mezkûr harik musluklarının mif-
îahları kapalı zarf derununda olarak itfaiye kumandanı tarafından ve
rilecek emir üzerine istimal olunmak üzere askerî ve polis karakolhane-
lerine bırakılacaktır. Ve bunların sureti istimalini öğrenmiş neferat ta
rafından kullanılması şarttır. Mezkûr musluk/arın hüsnü halde muha
fazası masarifi sahibi imtiyaza aittir. 

Madde 8 — Tesviyei türabiyeye lâzım olan toprağın ihracında hasıl 
olan çukurların sathı maillerinin derecei meyelâni iktizayı mevkie göre 
tayin kılınacaktır. Ve su lâğımlarının üzerleri toprak imlâsile setredil-
mediği halde bu yığmaların gerek üstü ve gerek sathı mailleri tanzim 
ve tahkim edilc-cklir. 

Madde. 9 - - Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ba
calar ile suları boşaltmağa mahsus muslukların ve menfezlerin ve ima
lâtı smaiyei saire ile icra edeceği kâffei ameliyatın eşkâl ve heyatini 
mübeyyin ve meşruh bir cetvel raptedecektir. Bacalar ile imalâtı sına-
iyenin haritaları iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Su yollan ve bendleri ile havuzların ve ebniyenin 
ve sulann bend ve cem ve tevziine muktazi imalâtı sairenin mahal ve 
güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin üzerinde kazıklar rekzile tayin 
kılındıktan sonra mukavelenamenin onuncu maddesinde gösterildiği 
veçhile imalâtı ile müteferriatının tesisine lüzumu olan arazinin muba
yaasına ve teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. îşbu araziden 
üzerinde ebniye olmayan mahallerin haritası beş binde bir mikyasında 

ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe olan mahallerin hari
tası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 11 — Mukavelenamenin on ikinci maddesinde zikrolunan 
başlıca kısımlardan herbirinin inşaatı kamilen hitampezir olduktan 
sonra sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere yapıl
mış köprü ve bacalar ile sulann akıttırılmasına mahsus musluklar ve 
menfezler ve havuzların ve imalâtı sınaiyei sairenin mufassal vc meşruh 
defter ve haritasını hükûmetmemurlarının tahtı nezaretinde olarak bit-
tanzim bunlann birer sureti musaddakasını Nafıa Nezaretine takdim ey-
liyecektir. Marülbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sı
naiye dahi Naf ıa Nezaretinin deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Ameliyatın hüsnü halde muhajazasile işletilmesi heyanmdndır 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz kâffei imalât ile müıoferriatını ve 
alât ve edevatı sabitesini ve makinaları daima hüsnü hal le ve suyun 
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tedarik ve tevzii hususunu teshil ve temin edecek bir suretle bulundur
mağa ve kaza ve yol bozulması misillû halatın vukuunu icabettirir bil
cümle esbaptan muhafaza etmeğe itina edecektir. Sahibi imtiyazın ku
surundan naşi su yollarımın bir kısmı veya umumu üzerinde suların 
celp ve icra muamelâtı tatil edildiği halde masarif ve mazar ve ziyam 
sahibi imtiyaza aid olmak üzere zikrolunan su celp ve icrası muamelâ
tının temini zımnında canibi hükümeti seniyeden tedabiri lâzıma ittihaz 
edilecektir ve bu uğurda vuku bulacak masarif sahibi imtiyazın hası
latından istifa olunacak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza itmam etti
rilecektir. 

Madde 13 — Her sene sahibi imtiyaz abonelerinin miktarını mü-
beyyin olmak ve masarif ve hasılatı seneviyesini muhtevi bulunmak 
üzere bir kıt'a muvazzah defter tanzim ve Nafıa Nezaretine takdim ede
cektir. Defatiri mezkûrenin tetkik ve tatbiki zımnında ledelicap Nafıa 
Nezareti memurları vasıtasile sahibi imtiyazın defatiri asliyesini teftiş 
hakkını haizdir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İmtiyazın feshi ile tarafı Devletten mubayaası 
hususunda ve inkizayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 14 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin 22 nci maddesinde 
muayyen esbabdan dolayı mukavelname ile haiz olduğu hukuku cedi-
desinden sakıt olduğu halde kendisine beherinde üçer mah ara verilerek 
iki defa ihbarı keyfiyet edildikten sonra ifayı vazife etmez ise mu
kavelename mucibince kendisine ita olunan imtiyazattan istifade zım
nında inşa ettirmiş olduğu kâffei imalât ile imalâtı mezkûreye müte-
ferri edevat ve arazi zaptedilecek ve işbu emvali mazbutayı Hükümeti 
seniye dilediği gibi tasarruf edecektir. Ve kefalet akçesi dahi henüz 
iade olunmamış olduğu halde tarafı devletten zaptolunacaktır. 

Madde 15 — Develti aliye mukavelenamenin on yedinci mr.ddesi 
mucibince tesisatı mubayaa eylediği halde olvakit mevcud bulunan kö
mür ve mefruş ve gayri mefruş boru ve alât ve yedek takımlarile inşaat 
ve tamirata muktazi kereste ve edevatın vesair eşyayı menkulesinin kâf-
fesini muhamminlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira edecek 
ve bu tahmin muamelesi alât ve edevatı mezkûrenin olvakitki hali ha
zırları nazarı dikkate alınarak icra kılınacaktır. Ve imtiyazın mubayaa 
masarifi Hükümeti seniyeye aid bulunacaktır. 
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Madde 16 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukla sahibi imtiyaz 
havuzlan ve ana yollarile tevzi borularını ve harik musluklarım ve 
suyun terfiine mahsus vesair makinaları ve tamirat f ıbrikalarını ve 
cem'i edevata mahsus mağazaları ve işletme umuruna r, .itealHk ebniye 
ve inşaatı ve suların tevzii umuruna muktazi bilcümle ee yayı gayrimen-
kuleyi hüsnü halde ve her türlü düyunattan ari olarak b lâ bedel hükü
meti seniyeye teslim etmeğe mecbur olacaktır. Ve mahrukat ile işletme 
umuruna müteallik edevat vesair bilcümle eşyayı menkuleden yalınız 
altı aylık idareye kâfi miktarını muhamminler tarafından takdir olu
nacak kıymet üzerinden hükümeti seniye iştira eyleyecektir. Müddei im

tiyaziyenin hitamından beş sene evvel imalâtın hüsnü halde olmadığı 
indettetiş Devletçe anlaşılır ise bir müddet tayinile islâbı için sahibi 
imtiyaza ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise 
hükümetin derhal imalât ve müteferriatını yedi idaresine alarak sahi
bi 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 
eder ise ikmal ettirilecektir. 

No: 5 8 — Yafa - Kudüsü Şerif demiryolu imtiyaz mukavele 

ve şartnamesi 

10 safer 1306, 4 teşrinievvel 1304 

MUKAVELENAME 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazın Devletlû Zihni Paşa hazretleri ile diğer taraftan tebaai Devleti 
aliyeden Yusuf Tabon efendi beyninde mevaddı âtiye kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — Yafadan bed'ile Ramleden geçerek Kudüsü Şerife mün
tehi olmak üzere haritası mucibince tahminen seksen kilometre tulün
de dar bir demiryolu inşasile işletilmesi için şeraiti âtiyeye tevfikan 
tarafı devleti aliyeden Yusuf Tabon efendiye imtizay verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermam âli tarihinden itibaren yet
miş bir senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermam âlinin itası ve mukavelena
menin teatisi tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında şartnamede 
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beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'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 icabeden 
tadilât ve tashihatın ierasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid 
olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren on sekiz ay 
müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanın tasdiki ta
rihinden itibaren üç sene 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 
ameliyat nekadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar 
temdit edilecek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal Hü
kümeti mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe sahibi imtiyaz 
mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icraiyesini ve hi
tamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve müddeti 
imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüsnü 
halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vasıtasile mu
ayene ve teftiş eyliyecektir. İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil 
sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itiba
ren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar tediye olunmak üezre senevi 
kilometre başına Nafıa Nezaretinin emrine iki buçuk lira ita edecektir. 

Madde 6 — işbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususttan 
bulunduğundan demiryolu ile müteferriatına muktazi olan araziden ef
rat uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz 
ashabı arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfiki mua
mele edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller 
Hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından ashabına taz
minat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir, işbu arazi 
dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde sahibi imtiyaza 
meccanen terkolunacak ve muvakkaten istimali lâzımgelen yerlerin dahi 
imalât müddetince bilâ ücret istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — İnşa olunacak demiryolun hututu asliyesi şimdilik tek 
hat olarak yapılacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede tayin oluna
cak ve senevi beher kilometrenin hasılatı gayri safiyesi otuz bin franga 
baliğ olduğu halde Hükümeti seniyenin ikinci hattın inşasını talebe 
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hakkı olacak ve sahibi imtiyaz dahi kendi masrafına olarak inşasına 
mecbur bulunacaktır. 

Madde 8 — Demiryol ve müteferriatının inşaatı ibtidaiyesi için 
gerek memaliki Devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve 
tedarik ohınaeak olan taş ve kereste ve demir ve maden kömürü ile 
makina ve edevat vesair levazımat gümrük resminden muaf tutulacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz demiryolun inşasile tamiri için lâzım-
gelen keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan civar mirî ormanların
dan katedebilecektir. 

Madde 10 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu mari
fetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahiz ve kabul olu
nacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir 
fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fen
ne muvafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği 
halde işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti 
tarafından kat'iyen kabul muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendisine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza ede
cektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin 16 nci maddesi mucibince mua
mele olunacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnümu-
hafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim 
olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti aliyeye tevfiki hareket etmeğe 
mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya 
mecmuu üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde Hükümet masarif ve 
zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işle
tilmesini temin için şartnamenin 16 nci maddesine tevfikan tedabiri 
lâzıma ittihaz edecektir. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz demiryolun ameliyatının muvakkaten 
kabul olunduğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziye hitamına kadar 
merbut tarifeye tevfikan ücret ahzedecektir. 

Madde 14 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
müçtemian veyahut münferiden vuku bulacak asakiri berriye ve bahriye 
ile edevat ve levazımatı harbiye ve mahbusin ve mahkûmin ile polis 
vesair memurların sevkiyat ve nakliyatı ve münhasıran sevk ve nakil 



249 

olunacak Devleti Aliye posta çantaları hakkında şartnamenin beşinci 
faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz tealıhuratı vakıasının icrası için fermanı 
üli tarihinden itibaren on sekiz ay müddet zarfında merbut şirket nizam
namesi esasına tevfikan osmanlı bir anonim şirketi teşkiline mecburdur. 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı âlinin ıstan kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir 
mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veyahut piyasa fiatile 
esham olarak iki bin lira kefalet akçesi tediye edecek ve şu kadar ki es-
hem tevdi eylediği halde tedennii fiattan dolayı terettüb edecek noksanı 
ikmal edileceği bank tarafından taahhüd ettirilecektir. Ve mezkûr ke
falet tevdi olunduğunu müteakib fermanı âli kendisine teslim oluna
caktır, işbu kefalet akçesi ameliyat kat'iyen kabul olunduktan sonra 
iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkizasına değin sahibi 
imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara hacet ol
maksızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 17 — Devleti Aliye müddeti imtiyaziyenin yirmi beş sene
sinin inkizasından sonra her vakit yolu mubayaa etmek salâhiyetine haiz 
olacaktır. Yol hangi senede iştira olunacak ise ondan evvelki beş sene 
zarfında vuku bulan hasılatı gayri safiyenin miktarı mutavassıtı bulu
narak onun yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti imtiyaziyenin 
hitamına kadar her sene sahibi imtiyaza ifa edecek ve işbu tekasiti se-
neviyenin evkatı muayyenede tediyesi tarafı devletten temin ve bu hıy n-
sa dair bir mukavelei mahsusa tanzim edilecektir. Yolun Devlete teslimi 
ve eşyanın mubayaası ve levazımatı mevcudenin iştirası hususunda şart
namenin on dokuzuncu maddesinde gösterildiği veçhile muamele olu
nacaktır. 

Madde 18 — İmtiyazın müddeti munkaziye oldukta Devleti Aliye 
sahibi imtiyazın demiryol ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde 
bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve demiryol ile müteferriatının 
hasılatından istifade edecektir. Her güna düyun ve taahhüdattan vareste 
olmak şirtile yol ile müteferriatının Devlete teslimi ve edevat ve leva-
zımatın sureti mubayaası şartnamenin yirminci maddesinde münderiç 
ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 19 — Demiryolun memurini fenniyeden maada bilcümle 
memur vc müstahdemlerile mevkif memurları ve kondüktörler ve hat 
bekçileri ve umuru inşaiye vesairede istihdam olunacak amele ve hade
mesi tebaai saltanatı seniyeden olacağı gibi hükümeti seniyenin tayin 



250 

ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklar ve fes dahi giyeceklerdir. 

Madde 20 — Devleti Aliye Demiryolun hududu asliyesile ^at»'tı
nın lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbapta 
vuku bulacak masarif Devlete aid olacaktır. 

Madde 21 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek âsari atika hak
kında Devletçe mevzu nizamname hükmüne tevfiki muamele edilecektir. 

Madde 22 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın şehrî cetvellerini 
Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin 
17 nci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 23 — Esbabı mücbirederı madud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâla mü
başeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediği ve demiryol nakli
yatını tatil eylediği veyahut işbu mukavelenamede münbais taahhüdat; 
sairenin icra edemediği halde hukuki imtiyaziyesinden sakıt olacak ve 
bu halde şartnamenin 18 inci maddesinde gösterildiği veçhile demiryo
lun muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzıma ittihaz olunacak ve ame
liyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan ke
falet akçsi dahi tarafı devletten zaptedilecektir. 

Madde 24 — Sahibi imtiyaz devletçe lüzum görünecek demiryol 
ebniyesi derununda naklolunacak eşya vesairenin hıfz ve muayenesi 
için ambar ve muayene mahalleri bulundurmağa ve bunlardan başka 
müfettiş ve gümrük ve posta zabıta memurlarının ikametlerine muk
tazi odalarını meccanen tahsis etmeğe mecburdur. 

Madde 25 — Sahabi imtiyaz masarifi kendisine aid olmak üzere 
demiryol boyunca telgarf direkleri ve telleri reks ve temdid edebilecek 
ve fakat bunları demiryola taallûku olmayan muhaberatı hususiyede 
istimal edemiyecektir. Devleti Aliye demiryol boyunca bir telgraf-had
di temidid edecek olur ise sahibi imtiyazın telgraf direklerine raptede
bilecek ve bu direkler kifayet etmediği takdirde yolun muamelâtına 
sekte getirilmeksizin kendi masarifile demiryol boyunca başkaca direk
ler rekzeyleyecek ve devlet telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe 
mevkiflerde telgarfhane memurları bulundurularak kezalik yolun mu
amelâtı sektedar olmamak üzere yalnız mühim ve müstacel olan mu
haberatı resmiyeyi demiryol telgrafile taati ettirebilecektir. 

Madde 26 — Sahibi imtiyaz mücerret demiryola müteallik mek
tup ve çantalarını Posta Nezaretine bir- gûna resim vermeksizin kendi 
vesaiti nakliyesile nakledebilecektir. 
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Madde 27 - Müddeti imtiyaziyenin ilk dört senesi zarfında hiıi 
Yafadan Kudüsü Şerife kadar olan haddi aslîden ayrılarak Nablusa 
kadar takriben 50 ve diğeri yine mezkûr haddi aslîden ayrılarak Gazze-
ye kadar takriben 75 kilometre tulünde iki şubenin inşası için sahibi 
imtiyaz hakkı ihtiyarı haiz olacaktır. Mezkûr Şubelerden gerek birinin 
olsun ve gerek ikisinin birden olsun harita ve lâyihaları işbu mukave
lenamenin tarihi teatisinden itibaren ilk beş senenin hitamından evvel 
Nafıa Nezaretine takdim olunacaktır. Mezkûr şubelerin suver ve müd
deti inşaiyesile işletilmesi hususunda işbu mukavelename ile merbut 
şartnamede muayyen ahkâma tevfik hareket olunacağı gibi müddeti 
imtiyaziyeleri dahi hattı aslinin ayni Yafadan Kudüsü Şerife kadar 
olan demiryolu imtiyaz müddetinin hitamında münkaziye olacaktır. 
Sahibi imtiyaz mezkûr şubelere dair olan taahhüdat ve şeraiti icra ey-
lemediği takdirde işbu ademi icra hususu her hangi şube için vuku bul
muş ise yalnız o şubenin hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve de
miryolun sair aksamı üzerinde olan hukuku baki kalacaktır. 

Madde 28 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına kaim ola 
cak (Anonim) şirketi osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename 
ile merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden do
layı Devleti Âliye ile sahibi imtiyaz veya şirket beyninde veya sahibi 
imtiyaz ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her 
nevi ihtilâfat ve deavi işin aid olduğu mahakimi osmaniyede rüyet ve 
faslolıına çaktır. 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât vc alât ve edevat bayanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında de
miryolun inşaatı ve işletilmesi için muktazî olan kâffei imalât ve in
şaatı icra etmekliği teahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin 3 üncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı âtiyeyi muhte
vi olacaktır: Şöyle ki demiryolun güzergâhı ve nıevkiflerin mahallini ve ih
tiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mevkiini mübeyyin beş binde bir mik
yasında bir haritai umumiye işbu haritaya demiryolun hattı mutavassıtın-
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dan itibaren bir kıt a maktaı tulânisî ile bazı mahallerin maktaı arzanisi ve 
meyillerinin cetveli ile en mühim olan imalâtı sınaiyenin maktaları 
ilâve olunacaktır. Zikrolunan maktaı tulânî tul itibarile beş binde bi) 
ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında tanzim olunacak ve demir
yolun derecei irtifaı dahi deryanın sathı mutavassıtına nisbetle tayin 
kılınacaktır, tşbu maktam altına ufka muvazi üç hat tersim olunup 
birinci hat üzerinde demiryolun mebdeinden itibaren biner metre ola
rak mesafeler ve ikinci hat üzerinde iniş ve yokuşların tulile derecei 
meylânı ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı müstakimenin tulü ve hututu 
münhaniyenin müstakimen imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü 
gösterilecektir. 

Madde 3 — Demiryol imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacak 
ve Iedelhace iki inşa olunacak kadar arazi alınacaktır. Ve tünel inşası lâ-
zımgeldiği halde onun arzı dahi iki hat inhasına kâfi olacaktır. 

Madde 4 — Demiryolun arzı demir çubukların iç taraflarından itiba
ren bir metreden bir metre bir santimetreye kadar olacaktır. Ve yan taraf
larının yani demir çubukların dış tarafı ile tesviye kumunun zaviyei 
ülyası beynindeki mahallerin arzı tek hat için yetmiş beş santimetre 
ve çifte hat için iki metre olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz imalâtın hüsnü halde muhafazası ve 
demiryol ile tesviyei türaba lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan 
çukurların tanzif ve tathiri ve suların ceryanı için iktiza eden hendek 
ve su yollarile yan satıhlarını inşa eyliyecektir. Ve tesviye kumu kırk 
santimetre yüksekliğinde döşenecektir. Tesviye kumunun altındaki tes
viyei tiirabiyenin sathı âlâsının arzı tek hat için 4 metre ve çifte hat 
için 7 metre on santimetre olacaktır. Fakat işbu derecei arza hattın 
müşekkel olan aksamında tesviye kumunun muhafazasını temin için 
tedabiri lâzıma ittihaz olunmak şartile tek hat için üç metre kırk santi
metre ve çifte hat için altı metre elli santimetreye tenzil olunabilecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rabteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru vüz elli metreden aşnj"! ol
mayacaktır. Ve bir birine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaniye 
arasında elli metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacağı misillû işbu 
münhanilerin kıtaatı müstakimeye (Parabol) 1er yani kat'ı mükâfi kavis-
lerile rabtedilecektir. 

Madde 7 — Demiryolun derya cihetinde olan iniş ve yokuşların 
meyillerinin nihayet derecesi metre başına yirmi milimetre ve sahilden 
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dahile doğru olanların meyli dahi metre başına on beş milimetre tayin 
olunmuştur. Birbirini müteakib olan iki yokuş beyninde nısıf kutru 
beş yüz metreye müsavi amudî inhinalar olacaktır. 

Nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede Vaki iniş ve yokuşlar 
mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır. Sahibi imtiyazın işbu 
madde ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkında icrasını faideli addedeceği 
tadilâtı Devleti AHyeye arz ve teklif etmeğe salâhiyeti olup fakat işbu 
tadilât Hükümeti seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii icraya 
konulamıyacaktır. 

Madde 8 — İhtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatları ki
fayet miktarı olmak lâzım gelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi 
üzerine canibi hükümeti seniyeden tayin olunacaktır. 

Fakat şurası mukarrerdir ki mevkifler beyninde olacak mes.ıfei 
vasatiye lâakal yirmi kilometre olacaktır. Hututu ihtiraziyenin tulü dahi 
mikrasların noktai bidayetinden itibaren üç yüz metreden noksan olma
yacaktır. Maktai tulânide ileride mevkifler inşası melhuz olan mahaller
de münasib tulde ufka muvazi satıhlar gösterilecektir. 

Madde 9 — Demiiryol hattı bir mahalde ahalinin amedi şüddü zım
nında ibka ve muhafazası lâzım gelen adi yolları keserek geçecek olur 
ise demiryol hattı turuku mezkûrenin mümkün olduğu kadar ya altın
dan veya üstünden mürur edecek ve fakat ahvali mevkıiyeden naşi bazı ma
hallerde köprüler inşası masarifi külliyeyi müstehzim olduğu ve mürur ve 
uburca müşkilâtı mucib bulunduğu halde oralarda sathı zemin ile beraber 
geçitler yapılarak turuku mezbure muhafaza edilecektir. Demiryolun bir 
adi tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği halde inşa oluna
cak köprünün gözünün vüs'ati ahvali mevkiyeye göre sahibi imtiyazın 
teklifi üzerine Devletçe tayin olunacak ve yolların ehemmiyetine göre 
üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Kemerli köprülerin yolun 
sathından itibaren kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal beş metre ve 
demirden veya ağaçtan ufkî kirişlerle yapılmış köprülerin kirişlerin al
tından itibaren irtifai lâakal dört metre otuz santimetre ve köprülerin 
korkulukların arasındaki arzın tek hat için dört buçuk ve çifte hat için 
yedi metre on santimetre olacaktır. Demiryolun bir adi yol altından 'geç
mesi iktiza ettiği halde o tarikin altına yapılacak köprünün korkulukları
nın arasındaki arz ahvali mevkiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehem
miyetine göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Köprülerin 
ayaklarının arası yani gözü tek hat için lâakal dört ve çifte hat için yedi 
metre on santimetre genişliğinde oalcak ve katarların geçmesi için bira-
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kılacak irtifa demir çubukların sathından itibaren tavana kadar akallî 
dört metre olacaktır. Demiryol turuku adiyenin sathına muvazi olarak 
geçecek olduğu halde demir çubuklar turuku mezkûre üzerine adi araba
ların müruru ve uburuna hiç bir veçhile mani olmamak üzere çıkıntı ve 
çukur olmayarak döşenecektir. Turuku adiye üzerine yapılacak her bir 
geçidin etrafında demiryolun haricine açılır bir parmaklık olacak ve 
bundan maada Hükümetçe lüzum görüldüğü halde icabeden mevakie 
bir bekçi kulübesi dahi yapılacaktır. Esnayı ameliyatta eskiden mevcut 
olan yolların mevkilerile maktalarını tahlil veyahut tadil etmek lâzım 
gelirse tebdil ve tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli 
behemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının ni
hayet derecesini tecavüz etmiyecektir. Her halde her zemin geçitlere 
sular hatda doğru ceryan ettiği cihetle, demiryol ile adi tarikin arasında 
lâakal on metre tulünde ufkî bir mahal inşa ve tanzim olunacaktır. 

Madde 11) — Sahibi imtiyaz demiryol ameliyatile ceryanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine ola
rak mecrayı kadimelerine irca'a mecbur olacak ve yolun tesadüf edeceği 
nehir ve çaylar ve cetveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne tat-
bikan müdahil ve muharici sahihi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Neza
retinden tayin olunacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cinsinden 
edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve 
müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliye
cektir. Akar sular umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa 
olunacak küçük ve büyük köprüler ile su yolları kârgir olarak veya de
mirden tesis edilecek ve kereste yalnız temeller ile köprü döşemelri 
vc taban ağaçları için istimal olunacaktır. Bilcümle köprüler resimlerile 
beraber Nıfıa Nezaretine takdim olunacak programa tevfikan hattın ka
bulünden evvel berveçhi mutat tecrübe edilecektir. Demir çubuklar ile 
edevat ve levazımatı sairei inşaiye iyi cinsinden ve dayanıklı ve kullanıla
cak işlere elverişli olacaktır. Demir çubuklar cıvatalarile beraber çelik
ten sureti kâfiyede metin ve dayanıklı ve (Vinyol) usulünde olacaktır. 
Bir birini müteakip vaz olunacak iki (Travers) arasındaki fasıla lâyi
haların hini tasdikinde tayin ve irae kılınacaktır. Demir çubukların yek
diğerine raptolunacak mahallerinin taban ağaçları üzerine tesadüf etme
mesi ve mahalli iltisakların birbirine muvazi olmaması caiz olup fakat 
çubukları birbirine merbut olacağı noktalar iki travers arasına tesadüf 
eylediği halde taban ağacının hattı vasatından itibaren otuz üç santimetreyi 
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tecavüz etmiyecektir. Ebniye ile mevkif ve kulübelerin cesamet \ e tertibat 
ve sureti inşaatı ihtiyacatı mevkiiyeye ve usul ve adalı memlekete muva
fık olacaktır. Mevkiflerin ebniyesi taştan veya tuğladan olacak ve üzer
leri dahi kiremit ve taş veyahut diğer bir maden ile örtülecektir. Toprak 
imlâsile tesviye olunan ve turab hafrile yapılan mahallerin ve tesviyei 
türaba lâzim olan toprağın ihracında hasıl olan çukurların sathı ma
illerinin derecei meylânı hini inşaata iktizai mevkie göre ve sahibi im
tiyazın talebi üzerine Nafıa Nezareti veya memurları marifetile tayin 
kılınacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ih
tiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demiryolun üzerinde ve altında 
yapılacak büyük ve küçük köprüler ile su yollarının ve sathı zemin ge
çitlerinin' ve imalâtı sairenin eşkâl ve hey'atını mübeyyin ve meşruh bir 
cetvel raptedecektir. Mevkifler ile imalâtı sınaiyenin haritaları lâakal 
iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Demiryolun kura ve kasabata ve mevkiflere tesadüf 
eden aksamında hattın iki cihetine kuru dıvarlar veya parmaklıklar in
şasile arazii mücavireden tefrik olunması lâzım gelecektir. 

Madde 14 — Demiryolun güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin Üze
rimde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin altıncı 
maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müteferriatımn tesisine lüzumu 
olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır, 
işbu araziden üzerinde ebniye olmıyan mahallerin haritası beş binde 
bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe olan yani 
demiryolun kasa'bat ve kuradan mürur eylediği mahallerin haritası beş 
yüzde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Demiryolun inşaatı kamilen hitampezir olduktan 
sonra sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere de
miryol aksamının ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sa
hipleri hazır oldukları halde tahdid ve kadastro usulüne tevfikan hari
tasını tersim ve vaz'ı alâim edecek ve bundan başka yapılmış köprü ve 
imalâtı sınaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasının hü
kümet memurlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların ve hini 
tahdidde tutulacak (Proseverbal) lerin bir sureti musaddakasını Nafıa 
Nezaretine takdim eyliyecektir. İşbu tahdidi araziden sonra demiryolun 
aksamı mütemmimesinden olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira 
olundukça olveçhile tahdid edilerek mezkûr haritada (Proseverballerde) 
işaret kılınacağı gibi marülbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak 
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imalâtı sınaiye dahi Nafıa Nczaretindekî deftere kayıt ve ilâve edile
cektir. 

İKİNCİ FASIL 

Hattın hüsnü halde muhafazasile işletilmesi beyanındadır 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz demiryolu ile müteferriatım ve alât 
ve edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyet-
bahş olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunun icabettirir bil
cümle esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. Sahibi imtiyaz tarafın
dan işbu taahhüdatın ifasında teehhür ve müsamaha vukua getirildiği 
takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar olunacak ve tarihi ihtar
dan bir mah mürur edip de icabını icra etmediği surette masarifi sa
hibi imtiyaza aid olmak üzere yolun hüsnü hale vaz'ı için canibi hü
kümetten idaresine vaz'ıyed olunarak tamiratı lâzıma icra ve bu uğurda 
vukubulacak masarif hattın hasılatından istifa olunacak ve kifayet 
etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz demiryolun her nevi hasılatını mü-
beyyin mah bemah bir kıt'a defter tanzim ve Nafıa Nezaretine takdim 
edecektir. Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde 
yolcular ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile be
raber demiryolun bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterile
cektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshile yolun tarafı devletten mubayaası hususlarında 
ve inkızayı müddeti imtiyaziyede olunacak muamelâta dairdir 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin yirmi üçüncü mad
desinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt ol
duğu halde ol'vakte kadar icra edilen imalât ve cem'i ve tedarik edilen 
edevat ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak 
müzayedeye konulacak ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde te-
karrür eder ise anın marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiya
zın teahhüdatı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede tekarrür edecek be
delden müzayede masarifi tenzil kılındıktan <sonra üst tarafı hukuku 
sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılınacaktır. Birinci müzayedede bir ne
tice hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan bedelden münasib mik-
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tar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci defa bir müzayede daha 
icra edilecek ve bu dahi neticesiz kalır ise müzayedeye mevzu şeyler hu
kukundan sakıt olan sahibi imtiyaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın 
devletin malı olacak ve kefalet akçesi henüz iade olunmamış bulunur 
ise tarafy devletten zaptolunacaktır. 

Madde 19 — Devleti Aliye mukavelenamenin 17 nci maddesi mu
cibince demiryolu mubayaa eylediği halde hattın olvakit mevcud bu
lunan ve işletilmesi için iktiza eden vagon ve lokomotif ve toprak ara
baları ve mahrukat vesair eşyayı menkulesinin kâffesini muhamminlerin 
takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira edecektir. 

Madde 20 — İmtiyazın müddeti munkaziye oldukta sahibi imtiyaz 
demiryol mevkifleri tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve müfet
tişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sabit 
makinaları ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye mahsus 
olmayan sair eşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâbedel ve 
her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile Devlete devir ve 
teslim edecektir. Makine ve lokomotif ve vagon ve araba ve alâtı inşa-
iye ve tamiriye ve mahrukat ve her nevi levazımat gibi hattın işle
tilmesi için lâzım gelen eşyayı menkuleye gelince Hükümeti seniye bun
ları muhamminlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde mubayaa ede
cektir. Şu kadar ki Devletin mubayaa edeceği levazımat demiryolun 
altı ay işletilmesi için muktazi olan miktarı mütecaviz olmıyacaktır. 
Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel demiryolun hüsnühalde 
olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılırsa sahibi imtiyaza bir müddet 
tayinile ihtarı keyfiyet edecek ve bu ihtarın semeresi görülmesze Hükü
met derhal demiryolu ve müteferriatını yedi idaresine alarak sahibi 
imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzımey i icra ile yolu hüsnühale vazet
meğe salahiyetli olacak ve hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıka
rıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve noksan zuhur 
eder ise ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak iicural ile şeraiti müteferriası 
beyanındadır 

Madde 21 — Mukavelenamenin 13 üncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi ber-
veçhiati beyan olunur. Âtiyüzzikir tarifeler nihayet derece olup bunlar 

T. I C. 6 F. 17 



258 

tarafı devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemiye-

cektir. Fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet miktarlar tenzil olunduk

tan sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilme

dikçe betekrar nihayet derecelere terfi edilemeyecek ve ancak tarife 

tenzili halinde üç gün evvel ilân olunacaktır. 

BtRtNCt TARİFE 

Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiatı yolcu 
ve mahlut katarlar 

Birinci mevki ikinci 
Para Para 

30 20 

Birinci ve ikinci mevki arabalarından miirekkeb seyriseri katarile 

nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz ziyade 

alınacaktır. Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın ku

cağında götürülmek şartile meccanen nakledilir. Üç yaşından yedi ya

şına kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik 

mahal tahsis olunur. Şu kadar ki bir bölmede iki çocuk bulunduğu halde 

ikisi bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmayacaktır. 

İKlNCt T A R İ F E 

Yolcuların eşyayı zatiyelerine dairdir. 

Her yolcunun bilet başına meccanen 30 kilogram yük nakletmeğe 

hakkı vardır. Nısıf ücret verecek çocuklar yalnız yirmi kilogram -yük 

için ücret itasından muaf olacaklardır. Çok yer tutan eşya ile otuz öşrü 

zira mik'ap hacminde olduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan 

eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada 

berveçhi âti ücurat ahz ve istifa kılınacaktır. Şöyle ki her pusulada 

muayyen olarak yirmi para kaydiye resmi ve katarın vürudundan sonra 

kaldırılmayan eşyanın beher dengi için yevmiye beşer para mağaza res-
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mi tediye olunacak ve kumpanyanın ısrarı ve mürsil veya mürselün
ileyhin talebi üzerine tekrar vezin edilecek eşyadan kumpanya iddiasın
da haklı çıktığı halde kesri gayri miinkasem olmak üzere beher yüz 
gram için yirmi para mizan resmi alınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit katarlarla gönderi
len köpeklerin beherinden kilometre başına dört para ücret almır. Bı: 
ücretin akal derecesi sekiz kilometre başına bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi ola
rak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi olmayıp da sahibi imti

yaz hıfzetmiş olur ise yevmi beş kuruş ahzolunur. 

DÖRDÜNCÜ TARİFE 

Sevriseri ile gönderilecek pşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre başı
na ücreti nakliyesi bir paradır. 

Otuz desimetre yani öşrü zira mik'ap hacminde bulunduğu halde 
vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki 
misli ücret alınır. Bu ücretin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bil
hesap istifa kılınır. 

Masarifi muteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydi
ye resmi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere be
her on kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve 
seyri seri ile gönderilen eşya her nc esbaba mebni olur ise olsun mür
selünileyhe ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya ve
rildiğinden itibaren mürselünileyh eşyanın mevridi olan mahalde sakin 
ise: 

Yirmi dört saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırılmadığı tak
dirde kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için ma-
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gaza resmi olarak yevmiye on para ve mürsil veya mürselünileyhin ta
lebi üzerine eşya betekrar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çık
madığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram 
için yirmi para ücret alınır. 

BEŞİNCİ TARtFE 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere ve münferiden vezni 
yirmi beş kilogramdan aşağı olan ufak tefek 

eşyaya dair 

Bir dengin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahi olduğu hal
de otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve andan ziyade 
mesafenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gön
derilen maktubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyh mevridi 
eşya olan mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her ne es
baba mebni olur ise olsun kaldırılmayan denklerden mevzu olduğu ma
ğaza resmi olarak yevmiye on para ve mürsil veya mürselünileyhin 
talebi üzerine betekrar tartılacak her denkten mürsil veya mürse
lünileyhin iddiası vahi çıktığı takdirde mizan resmi olarak yirmi para 
ücret alınır. 

ALTINCI TARİFE 

Nukud ve esham ve zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderi
lecek aHın, gümüş ile civa ve beyaz altın ve mücevherat vesair zikıymet 
eşyadan kilometre başına kesri 'gayri münkasem olmak üzere beher on 
liralık kıymet üzerine iki para ücret istifa kılınır. Tahmiliye ve ihraciye 
resmile sigorta ücreti tarife fiatına dahildir. Tarife ücretinden maada 
irsalâtın her defası için kaydiye ıesmi olarak yirmi para alınır. Me 
safe cüz'î olduğu halde beher on lira kıymetinde olanlar için balâda 
zikrolunan masarifi müteferria dahil olduğu halde beş kuruş ücret 
alınır. 
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YEDÎNCt TARİFE 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 

Kilometre başına ücuratı nakliye 

Seyri adi Seyri seri 
para para 

47 94 İki veyahut dört tekerlekli ve dahili b i r 
peyke)i arabalardan 

67 134 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli araba
lardan 

ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap ahz 
ve istifa kılınır. 

Masarifi muteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on 
kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yirmi beş kuruş 
ücret alınır. Mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra kal
dırılmayan arabalardan istifa kılınır. Tarife ücretinden maada araba
lar derununda bulunan eşyanın sikleti elli kilogramı tecavüz eylediği 
halde elli kilogramın fazlasından seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf 
eşya tarifesi mucibince kesri gayri münkasem olarak beher elli kilogram 
hesabile ücret alınacaktır. 

SEKİZİNCİ TARİFE 

Hayvanata dairdir 

Kilometre başına ücreti nakliye 

Seyri adi Seyri seri 
para para 

35 65 öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve 
beygir ve koşum hayvanatından. 

15 25 Dana ve merkeb ve domuzdan 
6 15 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap ahz ve 
istifa kılınır. 
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Masarifi müteferria 

Evvelâ tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. Saniyen katarın vusulünden 
yirmi dört saat sonra alınmıyan hayvanatın zarar ve hasarı ashabım 
aid olmak ve yem masarifi dahil olmamak üzere bir mahalli mahsusta 
hıfzolunmak ücretine mukabil beherinden mağaza resmi olarak vev-
miye beş, kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir bir kilometre mesafede 
tonilâto hasına alınacak ücret 

BİRİNCİ SINIF 

Esliha, doğrama boya ağacı vesair zikıymet ağaç mum müskirat 
bakır pamuk kahve balık tutkal araba edevatı sahtiyan edviye ve müs-
temlekâtı ecnebiyeden gelen kahve ve şeker ve çukulata ve emsali kuş 
tüyü akmişe baharat mamul demir çini meyve mamul dökme demir ma
mul ve gayri mamul madeniyatı saire ankıdi ayna çeliğe müteallik eşya 
ruganı zeyt ve envai ve otlar ve muzvka alâtı mefruşat sahaflığa müteal
lik şeyler mamul kurşun ve demir kalem ve porselen nebatat ve envai 
kürk içyağı ipek mamulâtı şeker şeffaf ispermeçet sirke şarap kadeh 
ve cam yün mamulâtı kitap çay ve duhan 

Para 

•15 

İKİNCİ SINIF 

Karataş kereste zift kok kömürü odun kömürü kenevir ham dök
me demir yaprak ve çubuk demir keten maden toprağı kalas tahtası 
gayri mamul mermer taş sırık tahta yonma taş tuzlu balık külçe kurşuı: 
tuzlu et kuru sebze 

Para 
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ÜÇÜNCÜ SINIF 

Kil toprağı tuğla kiremit saman kepek yakacak odun çakıl taşı 
pirinç zehair kireç maden kömürü kül dakik gübre dnar taşı lüleci 
toprağı alçı kireç ve alçı taşı ve levazımı saire ve tuz ve kum ve taze 
sebze. 

Para 

25 

Vezni elli kilogramdan dun olan eşya tam elli kilo gram hesap ve 
itibar olunur ve andan ziyade küsurat daima elli kilograma iblâğ 
edilir. Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhe
sap istifa klınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kay
diye resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç ashabı imtiyaz tara
fından icra edilir ise tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri 
münkasem olmak üzere beher elli kilogram için on sekiz para alınır. 
Mürselünileyhe ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun pos
taya tesliminden kırk saat zarfında kaldırılmayan eşyadan mevzu ol
duğu mağaza resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli ki
logram için yevmiye on para ve mürsel veya mürselünileyhin talebi üze
rine betekrar tartılan ve miktarı evveli doğru çıkan eşyadan mizan 
resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram 
için yirmi para ücret istifa kılınır. 

Mülâhazat 

işbu tarifede beyan olunan ücret iki bin kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında cari değildir. İki binden üç bin kilo
grama kadar olan yekpare ecsam a ücreti mukarrerenin nısfı daha ilâve 
olunur. Üç bin kilogramdan ziyade olan veyahut alât ve edevatı mahsu
sa istimalini icabeden yekpare ecsamın nakline kumpanya icbar olun
mayacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve mürsilin ikamet
gâhından alıp mürselünileyhin ikametgâhına teslim etmeği deruhte ey
lediği takdirde fiyat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından teslim ve te
sellüm ücreti rızayı tarafeyn ile tayin olunur. 
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ONUNCU TARİFE 

Sigorta ücretine dairdir 

Mahsusun sigortaya vaz olunan eşyadan 
ücuratı âtiye istifa kılınır 

Sigorta ücreti 
Kuru; Para 

1 20 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adi ile gönderilen 
emtiadan 

4 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gönderilen, 
emtiadan 

2 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hayva
natı saire. 

ONBİRİNCİ TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat 

Kuruş Para 

15 
10 

Lokomotif ile emniyet vagonundan 
Salon arabalarının beherinden 

5 Yolcu arabalarının beherinden 

2 Adi vagonların beherinden 

2 Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher "fazla 
dingil için 

460 Katar cetveli mahsusunda muayyen olan müddetten 
ziyade bekler ise her yarım saat için 

35 Bir katarı mahsus için kilometre başına ücretin akal 
derecesi 

700 Bir katarı mahsus için ücretin akal derecesi 

Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın miktarın 
dan ziyadeye baliğ olmaz ise sahibi imtiyaz adi katarlara mahsus olan 
tarife mucibince istifayı ücret edebilir. 
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Madde 22 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüzü ve kuruş 
dahi osmanlı lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. Ancak sahibi 
imtiyaz memaliki mahrusei şahanede tedavül eden sair meskukâtı mirî 
fiatile ahz ve istifa etmeğe mecbur bulunacaktır. 

Madde 23 — Balâdaki maddelerde zikr ve beyan olunmayan hu
bubat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan 
envai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti 
nakliye alınacaktır. Ve bunların tayini ücreti için müşkülât veya şüphe 
vukuunda ihtilâfın kat'iyen fasl ve halli Hükümeti seniyeye aittir. 

Madde 24 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkünüttağyir bu
lunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürseller 
hakkında carî olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya konulmaz
dan evvel Hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim oluna
caktır. 

Madde 25 — Bir veya birkaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dun ücretle emtia nakil edebilmesi için sahibi imtiyazın an
lar ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi kat'iyen memnudur. Ancak 
bu memnuiyet Hükümeti seniye ile sahibi imtiyaz beyninde verilecek 
karar ile fukara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak tenzilât 
hakkında carî olmayacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye 
dairdir 

Madde 26 — Devleti aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede 
gerek münferiden ve gerek müçtemian iktiza eden mahaller demiryol 
ile asakiri berriye ve bahriye ve muavene ve jandarma ve polis ve zap
tiye ile zatlerine mahsus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi 
mühimmat ve edevatı harbiye vesair levazımı askeriye sevk ve irsal 
etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye tarafından tahriren 
vukubulacak talep üzerine vagon, lâbüd ve muktazi olan sair kâffei ede
vat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı askeriyeye hasr ve tahsis 
olunmak üzere devletin merine müheyya tutacak ve ledelhace Hükü
meti seniye demiryolu kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesile beraber 
yedi idaresine almak salâhiyetini haiz olacaktır. Hali hazar ve seferde 
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gerek sahibi imtiyaz marifetile vukubulan ve gerek demiryolun Devletin 
yedi idaresinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve nakli
yatı askeriye için tarifede muayyen ücretin sülüsü verilecektir. Ve Hü
kümeti seniye sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat ve eşyayı saire
nin yolcu katarlarile muhteliten gönderilmesini taleb ettiği halde ücreti 
muayyenenin sülüsünü tediye eyleyecektir. 

Madde 27 — Mahbusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur olan
lar tarifedeki ücretin nısfile naklolunacaktır. Bunun için vnkubulacak 
talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlardan icabeden 
miktar bölmeler sahibi imtiyaz tarafından irae ve tahsis edilecektir. 

Madde. 28 — Tarafı devletten demiryolun inşasile işletilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demiryol üze
rindeki resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emri tahsilinin vikayesi için 
teftişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
demiryol arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 29 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantalarını 
ve bunları götürüp getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile mecca
nen nakletmeğe ve bu babda tarafı devletten vuku bulacak taleb üzerine 
yolcu araba katarlarının ikinci sınıf arabalarından bir veya müteaddit 
bölmeler tahsis eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur olacak ve devleti ali-
yeye mahsus olmayan posta çantalarını nakletmiyecektir. 

Madde 30 — Sahibi imtiyaz Hükümeti seniyenin müsaadesini istih
sal etmedikçe katarların vakti hareketlerini tadil edemi vecektir. Ancak 
mahsus katarlar teşkili veya adi katarların vaklı hareketlerinin tebdili 
hükümeti seniyece taleb olunduğu takdirde keyfiyet lâakal kırk sekiz 
saat evvel sahibi imtiyaza tahriren ihbar olunacaktır. İşbu şaılnamenin 
tarafı eşrefi Hazreti Padişahiye arzile ledelistizan ifayı muktezası lm-
susuna iradei seniyei cenabı tacidarî müteallik ve şerefsudur buyurul-
muş olmakla imtiyazı havi tastir kılınan emri âliye zeyl olmak üzere 
aynen bir nüshası tahrir ve temhir olunarak ita kılındı. 
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IVo: 5 9 — Hükümeti Seniye ile Şirketi hayriye beyninde 
akid ve teati olunan mukavelename 

23 saf er 1306, 17 teşrinievvel 1304 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret Nazırı Dev
letlû Zihni paşa hazretleri ve diğer taraftan elyevm mevcud olan Şir
keti Hayriye hissedaran cemiyeti umumiyesinden mezuniyeti tummeyı 
haiz şirketi mezkûre Müdürü atufetlû Hüseyin Hakî efendi hazretlerile 
idare meclisi reisi saadetlû Hafız Vehbi ve meclisi mezkûr azasından 
Maksud Zade atufetlû Simon beyefendiler hazaratı ve Rifatlû Ömer 
Vartin efendiler beyninde mevaddı âtiyeye kadar verilmiştir: 

Madde 1 — Hükümeti seniye işbu mukavelename ile merbut şart
name ve nizamnamei dahilî mucibince Karaköy köprüsünden itibaren 
Boğaziçi sahilinin her iki tarafında yani Anadolu ve Rumeli Kavakları 
aralarında vaki iskeleler ve Saray burnu ile Harem iskelesi beynindeki 
hatlara yolcu ve eşya nakletmek üzere münhasıran muntazam vapurlar 
işletmek imtiyazını temdiden Şirketi Hayriyeye ita buyurmuştur. 

Madde 2 — İşbu temdiden ita kılınan imtiyaz müddeti imtiyazı 
cedid fermanı âlisi tarihinden itibaren otuz seneden ibarettir. 

Madde 3 — Şirketi Hayriye Üsküdar ve Kabataş ve Sirkeci iske
leleri beyninde kemakân ihtiyacata kâfi araba vapuru işletmeği ve ile
ride mevsimine ve lüzumuna göre Büyükdere ve Hünkâr iskelelerinde 
araba vapuruna göre iskele tesis etmeği taahhüd etmiştir. 

Madde 4 — Şirket vapurları Karaköy ile Eminönü beynindeki 
köprüde şirkete mahsus olan dört iskeleye yanaşacaktır. Ve bu iskelelere 
kemakân diğer bir vapurun yanaşmasına Hükümeti Seniye tarafından 
müsaade olunmayacaktır. İşbu iskelelerin tamiratı lâzimesi kemakân 
tersanei âmire canibinden bilicra masarifi vakıası tersaneye aid olacak
tır. Fakat Şirket tarafından senevî maktuan iki yüz lira ita kılınacak
tır. Şirket vapurlarının müsademesile sakatlık vukubulur ise tamiri şir
ket idaresinden icra olunacaktır. 

Madde 5 — İşbu mukavelenameye merbut şartname ve nizamna
mei dahilî mucibince Şirketi Hayriye taahhüd etmiş olduğu üzere 
dairei inhisarı dahilindeki iskelelere ahalinin ihtiyacatına nisbetle ne 
kadar vapur işletmek iktiza eder ise ana göre vapur işletmeğe ve 
ahâlinin her suretle istirahâtlerini ve kemali emniyet ve suhuletle gidip 
gelmelerini daima gözetmeğe ve bu maddelere dair canibi ahaliden adil 
ve hakka muvafık ve usul ve nizamına mutabık vukubulacak ihtarat 
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ve müstediyatı istima ve icra etmeğe velhasıl ahalinin bihakkın vukuu 
şikâyetlerine sebep verilmemesi emrinde mütemadiyen dikkat ve neza
ret eylemeğe mecburdur. 

Madde 6 — Şirketi Hayriyenin sermayesi nizamnamei dahilinin 
beşinci maddesinde müfredatı gösterildiği veçhile ceman iki yüz bin 
Osmanlı altınından ibarettir. Ve mevcud sermayenin bu miktar olduğu 
hissedaran tarafından isbat olunacak ve şayet noksan zuhur ederse ikmal 
edilecektir. 

Madde 7 — Şirketin mevcud iki bin hisse senedatı yerine beheri 
yirmi aded Osmanlı altınlık olmak üzere senevi % 5 faizli on bin hisse 
senedatı çıkanlaoak ve mevcud bir hisse senedine mukabil beş hiss se
nedi verilmek suretile mübadele kılınacaktır. Ve bu suretle çıkarılacak 
hisse senedatı dahi senedatı atika misillû tebaai osmaniyeye mahsus ve 
isme muharrer olacaktır. 

Madde 8 — Şirket Hükümeti Seniyeden mezuniyet istihsal etme
dikçe sermayesini tezyid ve tenkis edemiyecektir. Ve hututu imtiyaziyesi 
dahilinde işletmek üzere vapur iştirası ve şirkete mahsus olarak tezgâh 
ve iskele ve mağaza ve idarehane inşası ve vapurlarında hark ve sarfede-
ceği kömürü nakletmek için sefine iştirası vesair şirkete lüzumu olan 
şeylerin mubayaası müstesna olmak üzere muamelâtı sarrafiye ile işti
galden ve ticaret için emvali gayri menkule mubayaasından memnudur. 
Şirket kendi ihtiyacı için huvuzu sabih inşa edebilecektir. 

Madde 9 — Şirketi Hayriye kemakân Ticaret Nazırının tahtı neza
retinde bulunacaktır. 

Madde 10 — Şirketi Hayriyenin Meclisi İdare Reisi ve azasile mü
dürü nizamnamei dahilî mucibince intihab ve tayin kılınacaktır. 

Madde 11 — Şirketi Hayriye kavanini saltanatı seniye ve nizamatı 
bahriyeye mutabaata mecburdur. Şirketin hasılatı safiyesinden yüzde 
beşi beher sene şehremanetine ita kılınacak ve yalnız memaliki şahane 
mahsulünden olmak üzere tedarik ve istimal edeceği maden kömürü 
resmi gümrükten muaf olacaktır. 

Madde 12 — Şirket hissedaran meclisi kararile müceddeden inşa 
ettireceği vapurların tekne ve makinaları şartnamenin mevaddı mahsu-
sasına muvafık olmak üzere devletçe kabul olunmuş en birinci fabrika
larda Lüid nam sigorta heyetinin usul ve şeraitine tevfikan imal oluna
cak ve her vapurun heyeti mezkûre defterinde mukayyet şehadetnamesi 
olacaktır. 
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Madde 13 — Şirketin bilcümle müstahdemini tebaai devleti aliye-
den olacak ve yalnız şirketçe lüzumu görülen erbabı fen bu kaideden 
müstesna tutulacaktır. 

Madde 14 — Şirketin muamelâtı yevmiye ve nakliyesini tatil etme
mek üzere devlet lüzumu halinde şirketin inzimamı muvafakati île va
purlarını gerek asker ve mühimmat nakli ve gerek hidematı sairei fev
kalâde için isticar edebilir. Vapurların tarafı devletten istimal olunduk
ları müddetçe tamiratı canibi devlete aid olup kaza vukuunda dahi taz
min edilecektir. 

Madde 15 — Hükümeti seniye ile şirket beyninde işbu mukavele
name ile şartname ve nizamnamenin tefsiri ahkâmından dolayı ihtilâf 
vukubulur ise Şûrayı Devlette hallolunacaktır. Ve şirket ile eşhas bey
ninde vukubulacak deavî aid olduğu mehakimi nizamiyede rüyet kılı
nacaktır. 

Madde 16 — Hissedaran tarafından taleb olunur ise işbu imtiyazı 
cedidin tarihi inkızasından beş sene evvel temdid ve tecdidi hükümeti se-
niyeden istida olunabilecek ve bu babda zuhur edecek sair taliplere şe
raiti mütesaviye ile Şirketi Hayriyenin hakkı rüchanı olacaktır. 

Tarihi teati: 18 rehiülâhar 1306 ve 10 kânunuevvel 1304 

Şirketi Hayriye Şartnamesidir 

BÎRÎNCl FASIL 

Mevaddı umumiye 

23 safer 1306, 17 teşrinievvl 1304 

Madde 1 — Şirketi Hayri işbu şartname ile beraber akid ve teati 
olunan mukavelenamenin birinci maddesinde gösterilen hudud dahilin
de elyevm mevcud olan iskeleler ile dairei imtiyazi dahilinde tahakkuk 
edecek lüzuma mebni tesisi iktiza edecek iskelelere yolcu ve emtia ve 
hayvan ve eşyayı saire nakli için salifüzzikir mukavelenamenin mevaddı 
mahsusasında beyan olunduğu veçhile muntazam vapurlar işletmeğe 
mecburdur. 

Madde 2 — Şirketi Hayriye Ticaret Nezaretinin tahtı nezaretinde 
olup devairi hükümeti seniye ile vukubulacak muhaberatı resmiye ne
zareti müşarileyha vasıtasile cereyan edecektir. 

Madde 3 — Şirkete Ticaret Nezareti Celilesi tarafından erbabı fen 
ve malûmattan umuru bahriyeye vakıf bir müfettiş tayin olunacaktır. 
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Şirket tarafıdan nezareti müşarileyha veznesine müfettiş maaşı olmak 
üzere şehri yirmi lira verilecektir. Müfettiş vapurların metanet ve resa-
netine ve şirketin mukavelename ve şartname ve nizamnamei dahilî ah
kâmına tamamen tatbiki muamelât etmesine dikkat ve nezaret ve bunlara 
muhalif hal ve hareket vukuunda şirket idaresine ihtar ve semeresiz kal
dığı takdirde Ticaret Nezaretine iş'arı keyfiyet edecektir. Müfettiş sey
yar bulunup Ticaret Nezaretinden işbu şartname ile mukavele ve nizam
name dairesinde alacağı talimata tevfikı hareket edecektir. 

Madde 4 — Şirketin istihdam edeceği memurların azil ve nasıbları 
ve hakkı tekaüde mazhariyetleri ve ailelerinin maaşa nailiyetleri hak
kında işbu şartnamenin tarihi tasdikinden itibaren bir sene zarfında bir 
nizamname tanzim ve hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arzeyliyecek 
ve memurin ve müstahdeminden Dersaadette meskeni olmayıp esnayı 
hizmette hasta olanların tedavisi için hastahane ittihaz edeceği gibi bir 
kaza vukuunda muhtacı iane olanlara ve hüsnü hizmetle mükâfata kesbi 
istihkak edenlere verilmek için hesabatı seneviyesinde münasib miktar 
akçe tefrik edecektir. 

Madde 5 — Tekaüd maaşatı memurine verilen maaşlardan yüzde 
dört tevkifile andan hasıl olan sermayeden verilir. Şirketin müddeti im-
tiyaziyesi hitam bulup da sermayesi hissedarana taksim olunduğu surette 
tekaüd akçesi dahi kıdem ve istihkaklarına göre mütekaidin ve müstah
demini mevcudeye aid olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

Yolcu ve vapurların emniyetlerini mucih esbap 

Madde 6 — Şirketi Hayriyenin inşa ettireceği vapurların kuvvet ve 
cesametile tonilâto miktarını ve şekil ve heyetini mübeyyin idare mec
lisinden tanzim olunacak mazi ata hissedaran cemiyetinde müzakerei 
maslahat için evvel emirde Ticaret Nezaretine takdim olunarak neza
retten vukubulacak iş'ar üzerine hissedaranın muvafakati istihsal kılı
nacaktır. 

Madde 7 — inşa ettirilecek vapurların tekne ve makinalarının me
tanet ve resanetine fevkalâde itina olunacak ve sürati seyir ve hareketleri 
otuz dokuzuncu maddede beyan kılınan derecede olacaktır. 

Madde 8 — Hükümeti seniye tarafından bilcümle vapurların ma-
kina ve tekneleri beher sene tersanei âmire ser mimarı ve başmakinisti 
marifetile şirketin başmakinisti ve başmarangozu hazır oldukları halde 
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muayene ettirilip her vapurun derecei resanet ve metanetlerini mübeyyin 
tanzim olunacak rapor Ticaret Nezaretine takdim ve bir sureti şirket ida
resine ita edilecektir. 

Ma 'de 9 — Şirketi Hayriye vapurlarının her birinde bir kaptan ve 
birinci ve ikinci makinist ve lüzumu kadar tayfa ve hademei saire istih
dam olunacak ve dümenciler ehliyeti musaddak takımdan olacaktır. 

Madde 10 — Bahriye Nezaretinden şehadetnameleri olmayan kap
tan ve makinistler istihdam olunmıyacak ve kaptanlık için mekâtipi 
Osmaniyeden ve makinacılık için de Mektebi Sanayiden şehadetname 
ile çıkıp tedricen bu fenlerin filiyatında isbatı iktidar edecek olanlar 
tercih kılınacaktır. 

Madde 11 — Şirket vapur işleteceği iskelelerini yekdiğerine rab-
tetmek ve merkezi idarehanede bulunmak üzere Posta ve Telgraf Ne-
zaretile bilmuhabere vesaiti muhabere temdid ve tesis edebilecek ve 
işbu vesait yalnız vapurların vakti hareketlerini bildirmeğe ve teahhürat 
ve kaza vukuunda malûmat vermeğe tahsis kılınacaktır. 

Madde 12 — Vapurlar dumanlı ve kar ve tipili havalarda bulunduk
ları iskelelerden hareket etmiyecek ve sakatlık vukuunda en yakın bulu
nan iskeleye yanaşacaklardır. Her iki halde dahi keyfiyet derhal merkezi 
idare ile vapurların yanaşacağı iskelelere bildirilecektir. 

Madde 13 — Her vapurun kemali istirahatle oturulabilmek üzere 
nc miktar yolu almağa mütehammil olduğu evvel emirde Bahriye Ne
zareti tarafından inşaiye memuru marifetile kefş olunarak alabileceği 
yolcunun adedini mübeyyin münasib mahallerinde bir levha talik ve 
andan ziyade yolcu almamağa kaptan ve memurlar tarafından itina olu
nacaktır. Ve bu hususa zabıta memurları tarafından dahi dikkat ve ih
timam edilecektir. 

Madde 11 — Her vapurun münasib mahallerinde lüzumu kadar 
mantarlı can kurtaran simitleri bulundurulacak ve meniyeti calib bir 

şey ihtira olunupta bittecrübe faidesi tahakkuk ettikte şirket tarafından 
dahi icra kılınacaktır. 

Madde 15 - Gerek yolcular ve gerek kayık ve sandallarca bir 
kaza ve tehlike vukua getirilmemesine kaptanlar tarafından kemalile 
dikkat ve itina edileceği gibi kazaen bir müsademe vukuu veyahut 
yolculardan ve müsademe eden kayıklardan denize düşenler olduğu 
halde vapurun kavaidi bahriyeye tevfikan tevkifile düşenlerin her türlü 
vesaite müracaatla tahlis ettirilmesi hususlarında tekayyüdatı lâzıma 
icra kılınacaktır. 



272 

Madde 16 — Vapurların köprüden vakti hareketleri bir zamana 
tesadüf etmemek için yekdiğerinden bir kaç dakika fasılalı tertib olun
ması ve bir vapurun vakti hareketinden lâakal on beş dakika evvel 
köprüde hazır bulunması mukarrerdir. Vapurların hareketi için kaptan 
tarafından verilecek kumandayı müteaktb yolcularca bir kaza vukuuna 
mahal verilmemek üzere iskelelerin kapıları kapattırılacaktır. Ve köp
rüye yanaşan vapurlardan müşteriler çıkmadıkça hamalların vapura 
girmesi şirket memurları tarafından mertolunacaktır. 

Madde 17 — Şirket vapurlarının heı birinde Osmanlıca okur ya
zar bir memur bulundurulacak ve bu memur usul ve kavaidi mevzuanın 
hüsnü icrasına dikkat edeceği gibi ahali tarafından vuku bulacak şükrü 
şikâyeti taleb olunduğu halde kaydettirmek üzere nezdinde bir ufak 
defter bulunduracaktır. Ve Müfettiş işbu defteri istediği vakit muayene 
edebilecektir. 

Madde 18 — Şirket kaptanları limanın nizamatı mevzuası ahkâ
mına riayet etmeğe mecburdur ve vapurların Dersaadet Limanı deru-
nunda bir sebebi mücbir olmadıkça yarım yo) hareket etmelerine ve 
akıntı ve anafor sularında mümkün mertebe açıktan giderek kıyılara 
sokulmamalarına ve yekdiğerile yarış etmelerine ve yan yana gitmeme
lerine dikkat ve itina olunacaktır. Şirket kaptanlarından birinin salifüz-
zikir liman nizamnamesine muhalif hareketi vuku bulur ise mahkemei 
aidesinde hilmuhakeme hakkında kanunen lâzım gelen mücazat icra 
kılınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Yolcuların istirahat ve vapurlarının intizamını 
mucib esbap 

Madde 19 — Gerek köprüde ve gerek iskelelerde vapurlara .uza
tılan iskeleler mümkün mertebe geniş ve etrafı parmaklıklı olacaktır. 

Madde 20 — Köprüde ve Üsküdar ve Boğaziçi ve Harem ve Salacık 
iskelelerinde erkek ve kadınlar için ayrı ayrı olarak sureti muntaza-
mada ve vüs'ati kâfiyede mevkifler yapılacak ve her mevkifte kış gün
lerinde sobalar bulundurulacağı gibi icabına göre tefriş dahi edile
cektir. Mevkif inşaatına eşhas tarafından bilâ sebebi meşru itiraz ve 
mümanaat olunduğu halde esas madde menafii umumiyeden addolu
narak Hükümeti Seniyece icabına bakılacak ve köprü ve mevkiflerde 
köprü ve iskelelere girilip çıkılmak için başka başka kapı olacaktır. 

Madde 21 — Köprünün iki başına birer kebir saat vaz olunacağı 
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gibi her iskele başında yolcuların görebileceği mahallerde ve münasib 
saat konulacak ve vapurlarda dahi görülebilecek mahallerde ve münasib 
bir kuturda saat bulundurulacakatır. 

Madde 22 — Vapur biletleri köprü ve iskelelerde satılacak ve köp
rüde her cihet ve mevkie mahsus biletçiler için müteaddid mahaller bu
lunacak ve bunların üzerinde nerelere mahsus olduğu yazılı olacaktır. 

Madde 23 — Şirket vapurlarında birinci ve ikinci mevki olacak 
ve mevkilerin ikisine de kanapeler konulacaktır. Birinci mevki kıldan 
mamul kumaşdan tefriş ve kanapelerin genişlik ve yüksekliği ve daya
nacak yerleri yolcuların rahat edebileceği surette imâl edilecek ve müte
madiyen tamir olunacaktır. Bu vapurlarda müteharrik iskemle istimal 
•olunmayacak ve yeniden inşa ettirilecek vapurların bazıları iki katlı 
köşklü olacak ve vapurların derununda bulunan merdivenler geniş ve 
suhuletle inip çıkılmağa müsaid yapılacaktır. 

Madde 24 — Vapurlarda kadınlar için dahi iki mevki ittihaz olu
nup birinci mevkileri mefruş olacak ve mahsus kamaralar dahi tefrik 
kılınacaktır. Ve bunlar için oturdukları mahallin kurbünde ve mü
nasib bir mahallinde halâlar bulundurulacaktır. 

Madde 25 —- Vapurların büyük ve küçük kamaralarının kaç kişi 
alabileceği kamara kapılarında yazılı olacak ve birinci mevki kama
raların mefruşatı yolcuların istirahatini mucib surette olacaktır. 

Madde 26 — Mevsimi şitada birinci ve ikinci mevki kamaraları 
on beş dereceden ziyade sıcak olmamak üzere muntazam sobalar veya
hut istim boruları vasıtasile ısıttırılacak ve kamaralarda lüzumu kadar 
muntazam lâmba veyahut fener bulundurulup karanlık havalarda ve 
akşama yakın zamanlarda hemen iş'al olunacaktır. 

Madde 27 — Kamaralara nezafeti ihlâl eder veyahut yolcuların 
nefretini mucip olur eşya vaz olunmayacaktır. Yolcuların ellerinde 
götürecekleri paketleri vaz etmek için büyük kamaralarda masalar ve 
küçük kamaralarda ufak raflar bulunacaktır. 

Madde 28 — Vapurların kamaralarda tütün dumanlarını ve mü-
teaffin havaları çıkarmak için menfezler bulunacak ve vapurlardan yol
cuların çıkmasile beraber kamaraların pencereleri açılarak havalarının 
tecdid edilmesine ve kamaraların daima temiz tutulmasına dikkat olu
nacaktır. 

Madde 29 — Vapurların halâlarında teaffün vukuuna mahal bıra-

T. 1 C 6 F. 18 
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kılmamak üzere makina vasıtasile veyahut diğer suretle daima sular 
cereyan ettirilecektir. 

Madde 30 — Vapurlarda kahvecilik olacaksa da satılacak mekûlât 
ve meşrubat hem alâ hem de fiatı mutedil olmak ve şirketçe menbaı 
varidat olmamak üzere idare tarafından tarifesi tanzim ve talik edile
cek ve kahvecilerin elbisesi bir resimde ve temiz olup halkın izacını 
mucib tavır ve harekette bulunmamaları için idare tarafından tenbih 
ve icabına göre mücazat olunacaktır. 

Madde 31 — Vapurların sarf ve istihlâk edecekleri kömürü yol
cuların rükûp ve hurucu esnasında almayıp tatil zamanlarında ala
caklardır. 

Madde 32 — Şirket vapurlarından her birine yolcuların izacını 
mucib olacak ahmal ve eşkal kabul olunmayıp yalnız vapurlardan ba
zısına bu misillû yükler kabul edilecek ve yük kabul eden vapurun 
vakti hareketi idarece bittayin ilân olunacak ve her halde yükler yol
culardan evvel idhal ve yolculardan sonra ihraç kılınacaktır. 

Madde 33 — Yolcu vapurlarına sulu gaz ve kuru ot gibi müstaidi 
iştial olan eşya kabul olunmayacaktır. Ve bir takrib ile idhal edilme
mesi için köprü ve iskele memurları tarafından tekayyüdatı lâzıme icra 
kılınacaktır. 

Madde 34 — Eşyayı sakile nakline tahsis olunan vakitlerden baş
ka icrayı sefer eden vapurlara kabulü mücaz olabilecek eşyayı hafife 
ile kuzu ve köpek gibi hayvanat nakli için vapurlarda bir mahal ve 
memuru mahsus bulunacak ve mezkûr eşya ve hayvanların idhal ve ih
racında yolcuların iz'aç olunmamasına dikkat olunacaktır. 

Madde 35 — Yolcuların izacını mucib olacak derecede sekir ha
linde bulunanlar vapurlardan derhal ihraç olunacaktır. Vapurlarda di
lenmek memnudur. 8u memnuiyeti şirket memurları muhafaza edecektir. 

Madde 36 — Mahsusan araba ile götürülecek meccanin araba 
vapurile meccanen naklolunacaktır. 

Madde 37 — Her vapurun tenteleri eksik ve köhne olmayacak ve 
rüzgâr ve yağmurlu havalarda vardasülelerinin kapatılmasına dikkat 
edilecektir. 

Madde 38 — Kaptan ve tayfa ve memur ve hademenin kifayetleri 
derece derece bir tarz ve resimde olacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ FASIL 

Vapurların seyir re hareketleri 

Madde 39 — Vapurların sü'rati alelûmum saatte on iki mil ola
caktır. Mevcud vapurlardan on mil sür'atinde olmayanlar nihayet 
dört sene birinci hat dahilinde ve zikzak postalarında kullanılacak ve 
müddeti mefkure hitamında bunlar dahi terk olunup saatte on mil yol 
alan vapurlar istimal olunacaktır. 

Madde 40 — Boğaziçinin Rumeli ciheti köprüden Bebeğe kadar 
birinci ve Rumelihisarından Yeniköye kadar ikinci ve andan yukarısı 
üçüncü ve Anadolu ciheti dahi köprüden Üsküdara kadar birinci ve 
Kuzguncuktan Kandilliye kadar ikinci ve andan yukarısı üçüncü olmak 
üzere üçer hatta taksim olunmuştur. 

Madde 41 — Harem ve Salacık ve Kabataş iskelelerine ihtiyaca göre 
ve Üsküdardan köprüye zeval vaktine kadar kâh yirmi dakikada kâh ya
rım saatte bir ve Üsküdar ile Beşiktaş arasında yazın ve kışın nihayet bir 
buçuk saatte bir vapur işlettirilecektir. Boğaziçinden köprüye yazın kablez-
zeval nihayet kırk beş dakikada ve kışın nihayet bir buçuk saatte ve ikin
diden itibaren yazın nihayet saatte ve kışın nihayet bir buçuk saatte 
bir vapur işlettirilecektir. Köprüden Boğaziçine yazın kablezzeval ni
hayet saatte ve kışın nihayet bir buçuk saatte ve ikindiden 'tibaren ya
zın nihayet kırk beş dakikada ve kışın nihayet saatte bir vapur işletti
rilecektir. Badezzeval ikindiye kadar olan arada dahi gerek köprüden 
Boğaziçine ve gerek Boğaziçinden köprüye ikişer seferden akal olmamak 
üzere icabı kadar vapur işlettirilecektir. 

Madde 42 — Cuma ve pazar ile bayram ve paskalya günlerinde 
ve eyyamı mahsusai sairede şirket umum hatlara lüzumu miktar fev
kalâde vapurlar tayin ve ilâve edeceği gibi vapurlar için tayin olunan 
miktardan ziyade yolcu zuhurunda ve ahvali sairede icabı veçhile ay
rıca vapurlar dahi hareket ettirilecektir. 

Madde 43 — Mevsimi sayifte cuma ve pazar günleri Boğaziçinin 
Anadolu ve Rumeli cihetlerinden hareket eden vapurların köprüde Ka-
dıköyü ve adalar ve Ayastafanos hatları vapurlarile sabah ve akşam ta
mam bir zamanda tesadüf ve ihtilât etmek ve Adalara ve Kadıköyüne 
gidecek yolculara mucibi suhulet olmak üzere idarei mahsusa ile bil-
müzakere eyyamı mezkûrede lüzumuna göre vapurlar tertib edilecektir. 

Madde 44 — Mevsimine göre Ramazanı şerif gecelerinde Üskü
dar ile Boğaziçinin iki sahilinden ve Köprüden münasib zamanlarda 
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ve eyyamı sayifde münasib gecelerde yalnız birer vapur sefer ettiri
lecek ve bunlar da birer elektrik feneri ve birer liman çavuşu bulun
durulacaktır. 

Madde 45 — Şirket mevsimine göre Köprüden Boğaziçine üç ve 
Boğaziçinden Köprüye üç zikzak vapuru işleteceği misillû Boğaziçinin 
karşılıklı münasib iskelelerine dahi lüzumuna göre tedricen istimbotlar 
tertib ve tayin edecektir. 

Madde 46 — Şirket Üsküdar ve Kabataş ve Sirkeci iskeleleri bey
ninde kemakân evkatı münasebede ihtiyaca kâfi araba vapuru işletecek 
ve şartnamenin tarihi tasdikinden itibaren on sekiz ay zarfında lüzumu
na ve mevsimine göre Büyükdere ve Hünkâr iskeleleri arasında araba 
vapuru işletmek üzere iktiza eden iskeleleri tesis edecektir. 

Madde 47 — Araba vapuru asakiri şahane ile hayvanatı emiriyeyi 
kendine mahsus iskelelerden Dersaadet limanında büyük vapurlara ve 
büyük vapurlardan mezkûr iskelelere kemakân nakledeceği gibi tüccar 
malı olan hayvanatı dahi ücreti tarafeynin muvafakatile kararlaştırı
larak nakledebilecektir. 

BEŞİNCİ FASIL 

ücuratı nakliye ile şeraiti mukarrere ve müteferriatı 

Madde 48 — Şirketi Hayriye vapurlarile nakledeceği yolcu ve 
eşyadan zirde muharrer tarifelere tevfikan ücret ahzedecektir. 

Köprüden Boğaziçine ve Boğaziçinden köprüye doğrudan 
doğruya gitmek için yolculardan alınacak 

vapur ücreti 

Rumeli ciheti Rumeli ciheti 
1 inci mevki 2 nci mevki 1 inci mevki 2 nci mevki 

Para Para Para Para 

50 30 Kabataş 120 80 Istinye 
.50 30 Beşiktaş 160 100 Yeniköy 
60 40 Ortaköy 160 100 Tarabya 
60 40 Kuruçeşme 160 100 Kireçburnu 
70 50 Arnavut köyü 160 100 Büyükdere 
80 60 Bebek 160 100 Mesarburnu 

100 80 Rumelihisarı İ60 100 Yenimahalle 
100 80 Boyacıköyü 160 100 Rumelikavağı 
100 80 Mirgün 
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Anadol u ciheti Anadolu ciheti 
1 inci mevki 2 nci mevki 1 inci meki 2 nci mevki 

Para Para Para Para 

50 30 Üsküdar ve Salacık 100 80 Anadoluhisarı 
50 30 Harem iskelesi 120 80 Kanlıca 
50 30 Kuzguncuk 140 100 Çubuklu 
60 40 Beylerbeyi 140 100 Paşabahçesi 
70 59 Çengelköyü 160 100 Beykoz 
80 60 Vaniköyü 160 100 Anadolukavağı 

100 80 Kandilli 

Boğaziçinde iskeleden iskeleye gidecek olan 
yolculardan alınacak vapur ücreti 

Birinci mevki îkinci mevki 
Para Para 

50 30 Köprüden Kabataşa 
40 20 Kabataşdan Beşiktaşa 
40 20 Beşiktaşdan Oıtaköye 
40 20 Ortaköyden Kuruçeşmeye 
40 20 Kuruçeşmeden Arnavut Köyüne 

40 20 Arnavut Köyünden Bebeğe 
40 20 Bebekten Rumeli Hisarına 
40 20 Rumeli Hisarından Boyacı Köyüne 
40 20 Boyacı Köyünden Mirgüne 
40 20 Mirgünden îstinyeye 
40 20 Istinyeden Yeni Köye 
40 20 Yeni Köyden Tarabyaya 
40 20 Tarabyadan Kireçburnuna 
40 20 Kireçburnundan Büyükdereye 
40 20 Büyükdereden Mesarburnuna 
40 20 Mesarburnundan Yenimahalleye 
40 20 Yenimahalleden Rumeli Kavağına 

Bir iskeleden bir kaç iskele öteye gidildiği halde vapura rakib 
olunduğu iskeleden itibaren birinci iskele için yirmi ve andan sonraki 
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iskeleler için onar para ücret alınarak. Ve bu suretle alınarak ak
çenin miktarı rakib olunduğu iskeleden itibaren Kavaklara vevahut 
Köprüye kadar doğrudan doğruya azimet ücretine müsavi oldukta doğ
rudan doğruya kavaklara veyahut köprüye mahsus biletlerden verile
cektir ve iskeleden iskeleye vukubulan azimet ücreti altmış paraya 
kadar olur ise yirmi ve seksen paraya kadar olur ise kırk ve yüz paraya 
kadar olur ise altmış para birinci mevki ücreti ahzolunacak ve tarifede 
muharrer ücuratı mukarrerenin esbabı fevkalâdeden dolayı zam ve tez
yidi şirket idaresinden taleb olundukta Hükümeti Senivece nazarı iti
bara alınacaktır. 

Madde 49 — Tarifelerde muharrer ücurat haddi azam olarak ta
yin kılındığından Hükümeti seniyeden ruhsat istihsal olunmadıkça şir
ket idaresince tezyid ve teksiri caiz değildir. Fakat şirket ücuratı mu-
karrereyi icabına göre tenzil edebilir. Şu kadar ki iicuratın ten/iii ik
tiza ettikde iki gün evvel ve tekrar tarifede muharrer ıniklaı daire.-inde 
zammı iktiza eyledikte beş gün evvel gazeteler ile ilân edilmek lâzım
dır. 

Madde .50 — Şirket birinci ve ikinci mevkiler için tarihi m u b a 

yaasından itibaren dört ay zarfında sarfolunmak ve beherinden otuzu 
azimet ve otuzu avdete mahsus olarak altmış bileti havi olmak üzere 
hemen aboneman biletleri ihdas etmeğe mecburdur. Ve Köprüden ve 
iskelelerden birinci ve ikinci mevkiler için bir güne mahsus olarak 
azimet ve avdet biletleri dahi verilecektir. 

Madde 51 — İfayı hizmeti emiriye için şirket vapurlarile gidip 
gelecek polis ve jandarma efradile şehremaneti çavuşları meccanen nak
ledilecek ve bunlar için ihtiyaca göre tayin olunacak miktarda pasolar 
mensub oldukları dairelere verilecektir. 

Madde 52 — Şirketi Hayriye posta çantalarını ve bunları müs-
tashab olan memurlarını evkatı muayyenede meccanen nakletmek için 
muayyen miktar pasolar verecektir. 

Madde 53 — Leylen ve neharen harik vukuunda el tulumbalarını 
ve tulumbacılarını meccanen nakletmek çin şirket şamandırada mahsus 
vapur bulunduracak ve araba vapuru dahi itfaiye alayını araba vehay-
vanlarile alât ve edavatı sairesini Kabataştan Üsküdara meccanen nak
ledecektir. Şirket idaresi bu maddenin sureti tertip ve icrasını Şehrema
neti ve itfaiye alayları kumandanlığı ile bilmuhabere kararlaştıracaktır, 
tır. 
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Madde 54 — Mekâtibi askeriye ve Darüşşafaka mektep sa
nayi şakirdanile yedlerinde Maarif Nezaretinden ve şirket ida. esinden 
musaddak marka bulunan mekâtibi rüştiye şakirdanından yirmi para 
ücret alınacaktır. Beş yaşından aşağı çocuklardan ücret alınmayıp fakat 
beş yaşından on iki yaşına kadar olupta mektepli olmayan çocuklardan 
vapur ve mevki ücreti nısıf ve on iki yaşından yukarı olanlardan tam 
olarak alınacaktır. 

Madde 55 — Şirket vapurlarile münferiden amedi şüd edecek efrad 
asakiri şahaneden başçavuşa kadar Üsküdar ile Beşiktaş ve Kabataş 
ve Harem ve Salacık iskeleleri için onar ve Boğaziçinin sair iskeleleri 
için yirmişer para ve asakiri nizamiyei şahane mülâzimlerinden Kol-
ağalarına ve polis ve jandarma neferatile yüzbaşılarına kadar olan za-
bitandan nısıf ve bunların fevkinde bulunan zabitan ve ümera ve erkân
dan tam ücret alınacaktır. Ve neferat ve zabitan ve ümera ve erkânı aske
riyeden mevki ücreti tamamen ahzolunacaktır. 

Madde 56 Şirketin posta vapurlarile devairi askeriye hesabına 
olarak Üsküdar ve Beşiktaş ve Kabataş ve Salacık ve Harem iskelelerine 
müctemian nakil olunacak efradı askeriye için onar para ve diğer iske
lelere naklolunacaklar için yirmişer para alınacaktır. Şurası da mukar
rerdir ki askerin müctemian naklinden dolayı bir vapurda izdiham hasıl 
oldukta asakiri şahane efradından bir takımı diğer posta vapurlarına 
taksim ile naklolunacaktır. 

Madde 57 — Araba vapurile posta dahilinde naklolunacak lop ve 

toparlak ile topçu ve süvari hayvanatile eşyayı miriyenin ücreti nak

liyeleri tarifei mahsusasma tatbikan bilhesap kaç kuruşa baliğ olur ise 

yüzde otuzu tenzil kılınacaktır. 

Madde 58 — Araba vapurunun kendine mahsus iskelelerinden ge
rek yekdiğere ve gerek Dersaadet limanı dahilinde büyük vapurlara 
ve işbu büyük vapurlardan araba vapuru iskelelerine posta haricinde 
seferi mahsus icrasile iskarça suretile naklolunacak neferatı askeriye 
ve hayvanatı emiriye için sefer başına dört aded osmanlı altını ahz ve 
istifa kılınacak ve bu sebeple araba vapurunun muayyen olan posta
larına halel gelmemesine dikkat ve itina olunacaktır. 

Madde 59 — İşbu şartname ve nizamnamei dahilî ahkâmının te 

mini icrası için icabettiği takdirde Hükümeti seniye şirket memurlarına 

muavenet edecektir. 
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Şirketi Hayriyenin dahilî nizamnamesi 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin nevi ve maksat ve ikametgâhı ve 
müddeti imtiyazı 

23 safer 1306, 17 teşrinievvel 1304 

Madde 1 — Şirketi Hayriye ticaret şirketlerinin Anonim nev'inden 
olup hisse senedatı tebeai Devleti Aliyeye mahsus ve münhasır ve isim 
ve şöhrete muharrerdir. 

Madde 2 — Şirketin Maksadı Hükümeti Seniye ile akid ve teati 
edilen mukavele ve şartname ahkâmına tevfikan dairei imtiyaziyesi 
dahilinde muntazaman vapurlar işletmektir. 

Madde 3 — Şirketi Hayriyenin ikametgâhı resmisi Dersaadette olup 
müddeti imtiyaziyesi fermanı cedit tarihinden itibaren otuz senei mali
yeden ibarettir. 

Madde 4 — Şirketi Hayriyenin efrada karşı bilcümle hukuk ve 
teahhüdatı ve iktisab eylediği menafi kemakân bakidir. 

İKİNCİ FASIL 

Şirketin sermayesi ve hisse senedatı 

Madde 5 — Şirketin sermayesi berveçhiâti terekküb eder: 
Evvelâ mecmu kıymetleri baliğ olan vapuT ve istimpot ve duba* 

ve mavona ve sandallar dahi dahil olduğu halde şirketin bilcümle e d e ' 
vatı müteharrikesi, 

Saniyen mecmu kıymetleri baliğ olan iskele ve mevkifîer ve 
tezgâh ve fabrika mahalli ve han ve mağaza gibi emvali gayr i 
menkulesi. 

Salisen mecmu kıymetleri baliğ o lan ve mağazalarda mevcud 
ve fiatları tediye edilmiş bulunan kömür ve yelken bezi ve yağ vesair 
bunlara mümasil eşya ve edevat, 

Rabian müstahdeminin tekaüdü için muhassas o l a n mebaliğ müs
tesna olmak üzere şirket tarafından Devlet ve ahada verilmiş olan ke
falet ve teminat ve ihtiyat ve matlûbat akçeleri ile eskime ve tamirat 
için tahsis eylediği meblâğın mecmu miktarı o l an iki yüz bin liradan 
ibarettir. 
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Madde 6 — Mecmuu iki yüz bin liraya baliğ olan balâda mezkûr 
mebaliğ şirketin sremayei umumiyesi itibar olunup beheri yirimşer 
osmanlı altını itibarında olarak senevi yüzde beş faiz getiriı on bin 
hisseye taksim olunmuştur. 

Madde 7 — Şirketi Hayriyenin her bir eski hisse senedine muadil 
beş hisse senedi verilecektir. 

Madde 8 — Tebdileh ihraç olunacak hisse senedatının her birinde 
birer senelik olmak üzere otuz faiz ve otuz temettü kuponu bulunacaktır. 

Madde 9 — Şirket veya Meclisi İdaresi beşinci maddede beyan olu
nan sermayeyi tezyit veya tenkis etmek veyahut gerek doğrudan doğruya 
ve gerek tahvilât neşrile akdi istikraz eylemek hakkını haiz değildir. 
Ancak bu yoldaki muamelât hissedaran cemiyeti umumiyesi tarafından 
şirketin tezyidi itibarı maliyesi lüzumunu ve taleb olunan mebaliğin 
sureti sarfını mübeyyin verilecek istidaname üzerine Babıâliden me
zuniyeti mahsusa istihsal olunursa icra kılınabilir. 

Madde 10 — Şirketi Hayriye hissedarları şirketin beşinci maddede 
muharrerülmiktar sermayesinden ziyade zarar ve ziyanı zamin değil
dir ve maddei mezkûrede zikr ve tadat olunan eşya vesairenin kıymetile 
mebaliği mevcudenin miktarı iki yüz bin osmanlı altınından noksan 
zuhur ederse zuhur eden noksan hissedaran tarafından tediye oluna
caktır. 

Madde 11 —• Hisse senedatı isme muharrer ve tebaai osmaniyeye 
mahsus ve münhasırdır. Ancak an asıl tebaai osmaniyeden oldukları 
halde izdivaçları hasebile zevcinin tabiiyetine iştirak etmiş iken tabiiyet 
kanununa tevfikan Devleti Aliyenin tabiiyetine rüc'at etmiş olan dul 
kadınlar bundan müstesnadır. Bunlar vefatlarına kadar senedatı mez
kû reyi tasarruf edebilirler. Tebaai ecnebiyeden olan evlât ve varisleri 
irsen kendilerine intikal eden işbu senedatı tebaai osmaniyeye satmağa 
mecburdurlar ve bu muamelei ferağiye mirasın taksimine ibridar olun
duğu tarihten itibaren üç ay zarfında vuku bulacaktır. 

Madde 12 — Şirketi Hayriye hisseleri sırf mülk olup evlât ve 
ahfada ve veresei saireye intikal eder ve bilâ varis vefat edenlerin 
hisseleri canibi beytülmale aid olacaktır. 

Madde 13 — Şirketi Hayriye hisseleri kabili taksim değildir. Fakat 
hasbelverase bir hissenin mutasarrıfı taahhüd eder ise cümlesi şahsı 
vahit hükmünde tutulur. 

Madde 14 — Şirket hissedaranının nam ve şöhretini ve hamil o l -
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duğu hisse senedatınım mikdannı mübeyyin olmak üzere lüzumu kadar 
defter tutacak ve senedatın ferağ ve intikalâtı muamelâtı işbu defterlere 
kaydolunacaktır. 

Madde 15 — Gaip veya muhterik olan veya bozulan senedatın ye
rine senedat verilmesi taleb olunduğu halde Meclisi İdare kararile 
yeniden senedat verilecektir. Cedid her senet için hissedarandan neşir 
ve ilân masarifinden başka on kuruş resim alınacaktır. Ve senedatı ati-
kanın iptal olunduğu yeni senetlerde işaret olunacaktır ve her hisse
dar tahriren vuku bulacak taleb üzerine hamil olduğu senedatın mik-
darile bunların mukayyet olduğu defter sahifesinin numarasını natık 
olmak üzere şirketin mührü resmisile mahtum bir tasdikname alabilecek 
ve bunun için şirket sandığına on kuruş vermeğe mecbur olacaktır. 

Madde 16 — Şirketi Hayriye hissedarlarından bir veya müteaddit 
hissesini ahara ferağ etmek isteyenler mutasarrıf oldukları hisse sene
dini mefruğunlehe teslim ile beraber matbu varakaya sureti zirde mu
harrer ilmühaberi terkim ve zirini tatbik mührile tahtim edecektir. 

Sureti ilmühaber 

Hisse numarası 

Şirketi Hayriye hisselerinden balâda murakkam numara ile mu
tasarrıf olduğum adet hisseyi ferağı sahih ile ferağ edip 
bedelini dahi kamilen ahz ve kabz eylediğim cihetle mezkû-
rede bir güna alâka ve medhalim kalmadığından şirketçe mumaileyh 
namına muamelei muktaziyenin icrası için işbu ilmühaber şirketi mez
kûre idaresine ita kılındı. 

Madde — 17 Salifüzzikir ilmühaber üzerine muamelei ferağiye 
merkezi idarece cedid senet ita kılınmak suretile icra olunur. Her "his
senin ferağı için şirketin on kuruş ahzına salâhiyeti vardır. Mefruğun-
leyhin tezkerei osmaniyesi şirketçe görülmek lâzım olduğu gibi mucibi 
şüphe bir hal vukuunda isim ve sıfatlarını usul ve nizamı dairesinde 
ba ilmühaber isbat ettirmek icabeder. Velhasıl muamelei ferağiye her 
halde esası sahih üzerine icra olunarak Şirketi Hayriye hisselerinden 
hiç birinin tebaai ecnebiye uhdesine geçmemesi ebabının istihsaline 
dikkat ve itina olunacaktır. 

Madde 18 — Her bir hisse için fariğin şirkette olan bilcümle hu
kuku ferağ harcının şirket sandığına teslimi tarihinden itibaren mef
ruğunlehe müntakil ve o hisseye mefrunlehin mutasarrıf olması şir-
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ketin usul ve nizamatına ve hissedaran meclisinin mukarreratına muva
fakatini mutazammın ve müştemil olur. 

Madde 19 — Şirket hisselerinden sağir ve sağire ile mahcur 
ve mahcure ve mecnun ve mecnune ve matuh ve matuhe uî) delerinde 
bulunan hisselerin ahara ferağı mahkemei aidesinin ilâmına mütevak
kıftır. 

Madde 20 — Hissedarandan birinin vefatile hissesi veresesine in
tikal ettikte tereke tahrir olunmuş ise mahkemenin ve tahrir olunma
mış ise müteveffanın ikamet etmiş olduğu mahalle imam ve muhtarları 
veyahut patrik ve hahamhaneler tarafından verilecek ilmühaberler üze
rine muamelei intikaliye icra kılınır ve beş kuruş harcı intikal alınır. 

Madde 21 — Hissedaran veyahut verese veya dayinlerinin şirket 
emvalinden hiç bir şeyi tahtı hacze aldırmağı veya sattırmağı mutalebe 
vesair sebeble şirketin umuru idaresine müdahale etmeğe hakları yok
tur. Ancak istifayı hukuk için idare meclisine müracaat edebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare 16 nci madde mucibince hissedaran 
tarafından taleb oluancak muamelei ferağiyenin bilâtehir kayıt ve ic
rasını emretmeğe mecburdur. Yalnız icrayı ferağa salâhiyeti olmayan 
hissedarlar tarafından taleb vukuunda meclisi idare mümanaat edebilir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Hissedaran Cemiyeti Vmumiyesi 

Madde 23 — Şirketi Hayriye hissedaranı senede bir defa hazi
randa cemiyeti umumiye akdedeceklerdir. Defterde yirmi veyahut 
andan ziyade hisseye mutasarrıf olan her hissedara cemiyetin yevmi 
içtim*ından on beş gün mukaddem gün ve saat ve mahalli içtimai mü
beyyin bir davetname gönderilecektir. Cemiyeti umumiyede müzakere 
olunacak mevad ile şirketin güzeran eden sene zarfındaki muamelâtı 
maliyesini ve müfettişlerin raporlarını havi matbu birer nüsha dahi 
irsal olunacaktır, beher sene bermutad akdolunacak cemiyeti umumi-
yeden başka olarak meclisi idarenin mükellef olduğu vazaifçe lüzum 
gördüğü takdirde cemiyeti mezkûre fevkalâde olarak içtima eder. Fev
kalâde içtimalarda bermutad içtima eden cemiyet hakkındaki ahkâma 
riayet olunacaktır. 

Madde 24 — Cemiyeti umumiye işbu nizamname ahkâmına mu
vafık surette içtima ettikte evvelâ bilcümle hesabatın teftiş ve tasdiki 
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saniyen Meclisi İdarede ikmali müddet eden azanın yerine diğerlerinin 
tayini salisen şirket nizamnamei dahüısince Hükümeti Seniyenin na

zarı tasvibine arzolunmak üzere ittihaz ve icrası iktiza eden mukar-
rerat ve tadilâtın müzakeresi rabian hesabatın teftişile beraber netice
sinin gelecek senenin hissedaran meclisine arzına memur iki müfetti
şin nasbile iştigal edecektir. 

Madde 25 — Hissedaran cemiyeti umumiyesi mesaili yevmiyesinin 
teftişinden mukaddem Meclisi İdare Reisinin tahtı idaresinde olmak 
üzere bir heyeti mahsusa! riyaset teşkiline teşebbüs edecektir. İntihabı 
lâzım gelen bu heyet bir reis ve bir reisi saniden ve iki kâtible iki müfet
tişten ibaret olacaktır. 

Madde 26 — Hissedaran Cemiyeti umumiyesi âdiyen veyahut su
reti fevkalâdede içtimai esnasında veyahut içtimaından evvelce cemiyetin 
nazarı tedkik ve mütaleasına arzedilmek üzere akallî beş yüz hisseye 
malik olanlar tarafından veyahut Devlet müfettişi canibinden hisseda-
randan bulunacak heyeti riyaset veya meclisi idareye tahriren vuku 
bulacak tekâlif ve mütaleatı heyeti riyaset veya meclisi idare cemiyeti 
umumiyeye arzetmeğe mecburdur. 

Madde 27 — Cemiyeti umumiye Ticaret Nazırının riyasetinde iç
tima edecektir. Fakat cemiyetin içtimaından evvel Meclisi İdare iki 
kâtib ve iki müfettiş intihab eyliyecektir. 

Madde 28 — Reis meclisin küşadını ilân ve müzakerata nezaret 
ve beyanı reye ruhsat ve müzakere olumcak mesaili tayin ve müzake
renin hitamını takrir eder ve müfettişler vasıtasile cemiyetin reyini 
toplar meclisi umumî zabıtnamesini iki kâtib ile birlikte imza eder 
ve reylerin tesavisi halinde reisin bulunduğu taraf muteber olur. Reisi 
sani reisi evvele muavenet edip muvakkaten gaybubeti halinde vekâlet 
eder kâtibler içtima zabıtnamesini tahrir ile nihayet on beş gün zarfında 
imzalanmak üzere reise takdim eyler. 

Madde 29 — Cemiyeti umumiyede reyi hafiye müracaatla karar 
verilir. Kaim ve kaiden reyi aleni itası mevcud azadan on zat tarafın
dan teklif edildiği halde caiz olabilecektir. 

Madde 30 — İlk davette hazır bulunacak aza şirketin sülüs serma
yesine mukabil hisseye mutasarrıf oldukları hadlde cemiyetin müzake
reye salâhiyeti vardır ve mevcud aranın bir ziyadesile tasvib olunan 
be ı teklif kabul edilmiş addolunur. -Ve eğer ilk davette cemiyet teşek
kül edemez ise on beş gün sonra behemehal toplanabilir. Ve bu halde 
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mevcud azanın malik oldukları hisseler ne kadar olur ise olsun cemi
yet teşekkül etmiş addolunur. 

Madde 31 — Cemiyeti umumiyede hazır olan hissedarandan her 
birinin mutasarrıf olduğu hisselerinin adedine göre beher yirmi hisse 
için bir rey itasına hakkı vardır. Ancak bir zat asaleten ve vekâleten 
on beşten ziyade rey veremiyeceği gibi yirmi adedinin küsuratı için 
dahi hissedaranın rey itasına hakkı olamaz. 

Madde 32 — Davet olunan hissedarandan biri gelmiyecek olduğu 
halde sahibi rey olan hissedarandan diğer birini mecmu hissesi için 
itayı reye tevkiî edilebilir. Bizzat cemiyette hazır olan hissedarlar haiz 
oldukları hisselerin bir kısmı için diğerini tevkil edemezler ve vekil olan 
hissedar gerek kendi reyini ve gerek müekkilinin reyini otuzuncu madde 
ahkâmına tevfika mecburdur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Meclisi idarenin sureti teşekkülü 

Madde 33 — Şirketi Hayriyenin meclisi idaresi cemiyeti uıııumiye-
ce intihab ve bairadei seniye tayin olunmuş hissedarandan olmak üzere 
bir reis ile dört azadan mürekkebdir. Reisin elli ve azanın yirmi beş his
seye malik olmaları ve memuriyetleri müddetinde hisse senedlerini şir
ket sandığına vaz ve tevdi etmeleri ve ahara furuht veya terhin etmeme
leri iktiza eder. Reisin gaybubeti halinde içlerinden en kıdemlisi reise 
vekâlet eder. 

Madde 34 — Meclisi idare azası iki sene devam etmek üzere in
tihab olunur ve ilk ikinci senenin hitamından azanın nısfı kur'a ile 
ihraç olunarak bahehu her iki senede bir bilâ kur'a nısfiyet üzere teb
dil edilir. Müddeti munkaziye olan azanın tekrar intihabı caizdir. Rei
sin müddeti memuriyeti dört sene olup tekrar intihabı caizdir. Fakat 
istifası vukuunda veyahut tebdili lâzım geldikte cemiyeti umumiyede 
bilmüzakere icabı icra kılınır. 

Madde 35 — Meclisi idare haftada iki defa içtima edecektir. Her 
içtimada reise üç ve gelen azanın beherine birer buçuk osmanlı altını 
verilir. Ve müdüriyet tarafından gösterilecek lüzum üzerine meclisi 
idare fevkalâde olarak dahi içtima edebilir. Meclisin müzakeratı ek
seriyeti âra ile kararkir olur reisden başka azadan üç zat bulunmadık
ça hiç bir işe karar verilemez. 
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BEŞİNCİ FASIL 

Meclisi idarenin vazaifi 

Madde 36 — Meclisi idare Şirketi Hayriyenin vekili resmîsidir. 
Şirket için şirket namına olarak mukavele ve şartname ve nizamname 
ahkâmına tevfikan akdolunacak mukavelenameleri ve poliçeleri ve ib
raname v e makbuz senedlerini ve kat'ı muhasebat senedatını ve hesabatı 
saireyi imza eder ve şirket için lâzım gelen bilcümle memur ve taife 
v e kaptan v e makinist ve ocakçı ve amele ve hademei saireyi tayin 
eyler. Vapur ve makineler sipariş edip şirketin malı olan sefain ve 
eşyayı gayri menkule ve tahvilât ve hüceç gibi evrak ile nukudu şirket 
namına kayıd ettirilir. Şirket umurunun yolunda ceryan etmemesinden 
hissedara karşı mes'ul olur. Masarif ve varidatın hesabı senevi) esini tan
zim ile senei âtiye bütçesini cemiyeti umumiyeye ita eyler. Nizamatı mah-
susasile muayyen olan sin v e hizmeti ifa ve ikmal eden memurların 
icrayı tekaüdüne mübaşeret eyleT. Yüzde beş faizi seneviden başka ola
rak hissedarana verilecek temettüün mikdarını tayin eder. Şirketin bil
cümle menafiini müdafaa için mehakim huzurunda murafaaya vekil 
tayin eder. 

Madde 37 — Şirketi Hayriye için müceddeden vapurlar inşası lâ
zım geldikte meclisi idarece bilmüzakere mazbatası hissedaran cemiye
tine ita olunup oradan verilecek karar üzerine dahi bunların kat'ı bahası 
ve fabrikatörlerile konturatosunun akdi ve.hususatı sairesi yine mec
lisi idarece kararlaştırılarak sureti karar müdür tarafından icra kılı
nır. 

Madde 38 — Şirket defterlerinin usulü muzaafaya tevfikan tan-
zimile her ay zarfında vuku bulan hasılat ve masarifatı mübeyyin mu
hasebece bittanzim müdür tarafından verilecek defter meclisçe muayene 
ve tetkik olunarak muvafıkı usul olduğu halde tasdik ve tedvir olunur. 
Ve her senenin nihayetinde şirketin varidat ve masarifatı umumiyesini 
ve depboy ve mağazaların halini mübeyyin muvazzah bir defter i le yol
cuların miktarına ve vapurların seyri ve seferlerile kömür sarfiyatına dair 
mücmelen bir istatistik tanzim olunup cemiyeti umumiyenin akdinden 
evvel müfettişlere irae edilir işbu defter ve istatistik müfettişler tara
fından badettetkik sıhhati tasdik olunduktan sonra cemiyeti umumiyeye 
irae olunmak üzere Ticaret Nezaretine takdim olunur. Ve matbu birer 
nüshası cemiyeti umumiyenin inikadından lâakal on gün evvel cemiyetli; 
bulunacak hissedarana Hecelilmütalea gönderilecektir. 
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Madde 39 — Her ay idhalât ve ihracatı havi defteri kebirin hu
lâsası tanzim ve badeltedkik idare meclisine ita kılınır. 

Madde 40 — Vapurların idaresine lüzumu olan kömür ve yağ ve 
boya ve kereste vesair bu misillû külliyet üzere alınacak levazımatın 
gazeteler vasıtasile ilânile münakaşa usulüne tevfikan meclisçe iştira 
olunacak ve mübayaatı cüz'iye müdür tarafından bilicra meclise haber 
verilecektir. Bahusus kömür ve yağ gibi eşyanın münakaşası icra kı-
lınmaksızın iştirası katiyen caiz olamaz her halde mübayaatın men
faati şirkete tevfikine itina ve dikkat olunacaktır. 

Madde 11 — Şartname ahkâmına tevfikan vapurların seyir ve 
hareketleri hususuna meclisi idarece nezaret ve dikkat olunur. Esnayı 
sayf ve şitada vapurların evkatı harekâtının tebdili zamanı malûm 
ve muayyen olmak için vakti hareketleri tebdil olundukça evrakı mah-
susayı matbua ve gazeteler vasıtasile neşrolunur. Vakit tebdilinden iki 
gün evvel ilânı keyfivet olunarak müddeti devamı dahi ilânnamenin 
balâsında gösterilir. 

Madde 42 — Vapurların seyir ve hareketlerine vesaireye dair ahali 
tarafından ifadat ve şikâyat vukuunda meclisçe tahkikatı muktaziye ba-
delicra şartname ahkâmına tevfikan muhtacı islâh görülen ahvalin ıs
lahına ve yolcuların husulü hoşnudi ve istirahatleri vesailinin ve her 
türlü esbabı teshiliyenin istihsaline meclisçe nezaret ve dikkat olunarak 
lâzım gelen tenbihat müdüre beyan ve tefhim kılınır. 

Madde 43 — Meclisi idare rüyet ve tesviyesi müdüre aid olan me-
salihi ledelicaıb muayene ve tedkik eder. 

Madde 44 — Hesabatı seneviye defterinin varidat kısmında tarife 
hasılatile şirket tarafından eermayei asliden yaptırılan emvali gayri 
menkule ücretleri ve ikrazat faizleri irae olunacak ve masarifat kıs
mında sermaye üzerine yüzde bir sigorta ve edevatı müteharrike üzerine 
yüzde beş tenakus mukabili ve eskime bahası ile hissedarana verilmesi 
mukarrer olan yüzde beş faiz ve memurin ve hademe maaşatı ve idare 
ve vapurların tamirat masarifi ve iskele ve mevkifler inşa ve tamiri 
ve kömür ve yağ vesair bu misillû levazımın sarfiyatı bedelâtı gösteri
lecektir. Şu kadar ki sigorta tahsisatı 50 bin liraya baliğ olduktan sonra 
yüzde yarım ile iktifa olunacaktır. 

ALTINCI FASIL 

Müdürün sureti tayin ve vezaifi 

Madde 45 — Şirketi Hayriye Hissedaran Cemiyeti Umumumiye-
sinin intihab ve kararile ba iradei seniye hissedarandan bir müdür tayin 
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olunuı. tktiza ettikte veyahut istifa eyledikte hissedaran cemiyet umu-
miyesinin kararile ibilistizan tebdili caizdir. Müdürün elli hisseye malik 
olması ve memuriyeti müddetinde hisse senedlerini şirket sandığına 
vaz' ile furuht veya terhin etmemesi lâzımdır. 

Madde 46 — Müdüre yedi bin beş yüz kuruş maaş ita olunur 
Beher senenin hesabı umumisi rüyet olundukta varidatın fazlai miktarına 
göre müdüre münasib mikdar ikramiye dahi verilir. Ve bunun mikdarı 
hissedaran cemiyeti umumiyesinde kararlaştırılır. 

Madde 47 — Şirketi Hayriyenin vuku bulan varidat ve masarifa-
tının defteri vaktile mahbemah müdür tarafından tanzim ettirilerek 
Meclisi İdareye ita olunur ve defterlere kaidei ticarete tatbikan numara 
vazedilir. Ve muamelât ahz ve itaya müteallik olup da meclisi idarenin 
tasdikına lüzum olmıyan senedat müdür tarafından imza ve temhir 
olunur. 

Madde 48 — Vapurlar için kömür ve yağ ve boya ve kereste mi-
sillû külliyet üzere iştirası iktiza eden eşyanın miktarını vakit ve za-
manile tahriren Meclisi İdareye beyan ve olbabda meclisçe verilecek 
kararı icra eder. 

Madde 49 — Müdür vapurlarca ve iskele ve fabrika vesairece ik
tiza edecek tamiratın keşif defterini vaktile tanzim ettirerek badettasdik 
meclisi idareye ita ve meclisçe verilecek karaTa göre iktizasını icra eder. 
Ve tamiratın hitamında dahi masarifi vakıayı mübeyyin bir defter yap
tırıp bittastik keşfi evvel defterile beraber meclise ita ve icabı mec
lisçe icra olunur. 

Madde 50 — Müdür azadan madud olmıyarak itayı malûmat için 
İdare Meclisinde bulunabilir. Ve tarafı riyasetten taleb vukuunda iza
hatı lâzımayı ita eder. 

Madde 51 — Şartname mucibince vapurların her bir iskeleye vak
tile gidip gelmelerine ve vapurların nezafetine dikkat ve yolcuların 
rahatları için iktiza eden teshilâtı ifa ve kaptanlara ve memurlara ik
tiza eden tenbihatı icra eylemek müdürün cümlei vezaifindendir. 

Madde 52 — Şirketi Hayriyede müstahdem kaplan ve makinist 
ve hademei sairenin tebdili iktiza ettikte keyfiyeti ve yerine alınacak 
olanın bilintihab hal ve liyakati müdür tarafından meclise batakrir be
yan olunarak meclisçe kabul ve tasdik olunduktan sonra intihab kılınan 
adamlar memuriyetlerine tayin olunurlar. Kaptan ve makinistler Bah
riye Nezaretinde imtihan olunarak ehliyetleri tahakkuk ettikten sonra 
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kabul ulunurlar. Memurların adedi lüzum ve iktizası halinde tenzil 
veyahut tezyid ve maaşları zam veya tenkis edilmek misillû muamelât 
mutlaka meclisin kararile icra olunacaktır. Ve her makinist bulun
duğu vapurların makinasmdan ve baş makinist dahi umum ma
kinistlerin hal ve harekâtından mesuldür. Ve her bir makinist bulunduğu 
vapurun makinesince bir kusur gördüğü halde başmakinisle haber ver
meğe ve başmakinist gerek ihbar üzerine ve gerek doğrudan doğruya 
makinelere ve makinistlere dair muttali olduğu ahvali batakdir müdüre 
bildimeğe mecburdur. Müdür dahi keyfiyeti meclise ifadeye memurdur, 
istihdama elverişili olan gemiciler ile ateşçiler kaptan ve başmakinislin 
inzimamı reyleri ile intihab ve tayin kılınırlar. 

Madde 5."! — Mecliste kaıargir olan mesalihin icrasına müdür mec
bur olduğu işbu kararlardan hangisi mevkii icraya konulduğu ve 
bunlardan icra olunmayanlar var ise esbabı mucibesile beraber nihayet 
sekiz gün zarfında müdür tarafından meclisi idareye tahriren bildiri
lecektir. 

Madde 54 — Müdür bir emri müstacel zuhurunda sureti sarf ve is
timalini meclisin ilk içtimaında beyan etmek üzere yirmi liraya kadar 
s a r f ı n a mezundur. 

YEDİNCİ FASIL 

Şirketin muamelâtı umumiyesi 

Madde 55 — Şirketi Hayriyenin sandıkkârlığında bulunacak me
murdan bin lira veyahut ana muadil esham ve ambar memurundan elli 
lira veyahut ona muadil esham ve birinci bileteilerden elli ve ikinci bi-
letcilerden dahi yirmi beş lira veyahut ona muadil esham depozito etti
rilerek bunların derecelerine göre birer de kefil alınır. Terki hizmet veya 
vefat edenler oldukça mahfuz olan akça ve esham ya kendilerine veya
hud varislerine red ve ita olunur. 

Madde 56 - Vapurlar için mubayaa olunan her nevi eşya ve leva
zımın kuyudatı yevmiye ve muamelâtı sairesi usulü muzaafaya tevfikan 
icra olunacak ve muhasebenin tasdiki ve müdürün verilesi olmadıkça 
sandıktan bir akçe sarfolunmayacaktır. Her altı ayda bir kerre vapur
larda ve ambarlarda mevcud eşyanın başlıcalan yoklama ve defterle-
rile mukabele olunur. Ve üç ayda bir kere veyahud idare meclisinin ka
rarile istenildiği vakit sandık dahi yoklanılır. Bunların mevcudatından 
noksan zuhur eder ve bir sirkat vukuu tahakkuk eyler ise bedelâtı me
murini aidesinin kefalet akçelerinden ve vefa etmediği takdirde bunların 

T. 1 C. 6 F. 19 
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sair bilcümle emval ve eşyası bedelinden veya kefillerinden tesviye ve 
tazmin ettirip haklarında lâzım gelecek mücazatı kanuniye dahi ifa kı
lınmak üzere keyfiyet bamazbata Ticaret Nezaretine bildirilir. 

Madde 57 — Vapurlar için lüzumu olan eşyadan kaptanlığa aid 
olanlar kaptanlar ve makinaya müteallik olanlar makinistler tarafından 
imzalı sened ile beyan olunarak bunlardan mukannen olanları müdür 
tarafından verile deye işaret olunduktan ve defteri mahsusuna kayıt 
kılındıktan sonra ita olunur. Ve gayri mukannen olanları kaidei umu-
miyesi veçhile meclis ve muhasebece muamelâtı lâzimenin icrasile tes
viye kılınır. 

Madde 58 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden mukavele
name mucibince şehremanetinin aidatı muayyenesi badettenzil bakisin
den evvelâ ihtiyat akçesini teşkil etmek üzere yüzde altı saniyen şirke
tin emvali gayri menkulesinin istimalinden hasıl olan eskime ve teden-
nii kıymet karşılığına yüzde altı tefrik olunacak ve kusur yüzde seksen 
sekizi hissei temettü namile hissedarana tevzi kılınacaktır. Miadından 
itibaren on sene zarfında taleb olunmayan faiz ve temettü bir müddet 
tayinile ilân olunur. O müddette dahi talep olunmadığı halde şirkete 
mal edilir. 

Madde 59 — İhtiyat akçesile eşyanın tecdid ve islâhı masarifi için 
tefrik edilen nukud bank muamelâtına sarfolunmayıp ayrıca veyahud 
emin tahvilâta tebdil edilerek hıfzolunacaktır. Şirketin sermayesi üze
rine muayyen yüzde beş faiz kırk dördüncü maddede beyan olunduğu 
veçhile şirketin masarifi mukannenesinden maduttur. 

Madde 60 — Hasılatı gayri safiye memurin maaşatına ve hissedara
na verilecek yüzde beş faize ve şirketin masarifi zaruriyesine kifayet 
eylemediği halde ikmali noksan için ihtiyat akçesine müracaat oluna
caktır. İkmali noksan için tarifenin tezyidine teşebbüs olunmaz bilâkis 
ihtiyat akçesi yirmi beş bin lirayı tecavüz ettikte getireceği faiz nisbe-
tinde tarifece tenzilât icra kılınacaktır. 

Madde 61 — Şirket mukavelenamenin tarihi tasdikından itibaren 
bir sene zarfında memurinin tekaüdlerine mahsus bir nizamname tan
zim ederek lieclittastik Ticaret Nezaretine takdim edecektir. Tekaüd 
ve iane sandıklarile makasıdı hayriyeye müsteniden memurin maasatın-
dan tevkif olunacak mikdar yüzde beşi tecavüz etmiyecektir. 

Madde 62 — Şirketin Heyeti İdaresi işbu nizamname ile şartname 
ve mukavelename ahkâmının tamamen icrasile mükellef olduğu misillû 
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vapurların daha ziyade hüsnü idaresile esbabı emniyet ve rahatın tez
yidini müstelzim vesaili teshiliye bulunur ve umum vapurlar hakkında 
bazı ihıiraatı cedide ve nafia vücuda gelir ve bir güna usulü mahsusa 
vaz' ve tesis olunur ise badettecrübe anların dahi mevkii fiile isaline 
ibtidar edecektir. 

Tarihi teati 18 rebiyülâhır 1306, 10 kânunuevvel 1304 

No: 60 — Beyrut liman ve rıhtımı Osmanlı Anonim şirketi 
nizamnamei dahilisi 

6 rebiülevvel 1306, 29 teşrinievvel 1304 

Zirde vaziülimza Yusuf Matran efendi ve şürekâsı ve Bankı Os 
manî ve Beyruttan Şama kadar olan şose tariki Osmanlı kumpanyası 
ve Paris Kontuvar ve Skontosu Bankası ve Bank dö Pari ve dö Peyiba 
Bankasile Mesajeri Kumpanyası Beyrutta bir liman ve rıhtım ile antrepo 
mağazaları inşasile idare ve işletilmesi için 11 şevval sene 1304 tarihili 
fermanı âli mucibince tarafı Devleti Aliyeden Yusuf Matran efendi ve 
şürekâsına verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için 
şeraiti atiyeye tevfikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BÎRÎNCÎ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına tevfi
kan Beyrutta bir liman ve rıhtım ile antrepo mağazaları inşasile idare 
ve işletilmesi için zirde tarif olunacak hissedaran beyninde bir Osmanlı 
Anonim Şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 —• Şirketin unvanı Beyrut Liman ve Rıhtım ve Antre
poları Osmanlı Şirketi olacak ve tabiiyeti sıfatile tabii Devleti Aliyenin 
kavanın ve nizamatı umumiyesine tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Beyrutta \ e memaliki osmaniyeııiıı 
sair bir mahallinde ve memaliki ecnebiyede dahi şubeleri bulunabile
cektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolay i fesih veya 
müddeti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müd
deti olan doksan dokuz seneden ibaret olacaktır. 
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İKİNCİ FASIL 

İmtiyazın şirkete devri beyanındadır. 

Madde 5 - Sahibi imtiyaz Yusuf Matran efendi ve şürekâsı su
retleri işbu nizamnamei dahiliye melfuf olan mukavele ve şartname ah-
kınııııca ba fermanı âli kendisine verilen hukuk ve taahhüdatı şirkete 
devretmiş ve şirket sahibi imtiyaz sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve vaza-
ifçe onun makamına kaim olmuştur. Binaenaleyh sahibi imtiyaz fermanı 
di ile imtiyaza müteallik kâffei evrakı şirkete teslim etmeğe mec

burdur. 

Mezkûr imtiaz fermanı âlisi barcile keşfiyat masarifi ve vekâlet 
Mi-rKile emeği mukabilinde sahibi imtiyaza ita kılınacak mebaliğin mik
tarı şirket malından tediye olunmak üzere ilk teremmii edecek heyeti 
umumiye tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 6 - - Şirketin sermayesi beş milyon franklık on bin hisse 
-ıııedatile meclisi idarenin reyine göre iki milyon franklık dört bin se
nedat veya tahvilâttan ibaret olup bunlardan beheri yirmi iki lira yani 
l ' p j yüz frank kıymetinde bulunacaktır. 

Heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüzde, elli derecesine kadar 
tezyid etmeğe salâhiyeti olacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istihsal 
olunduktan sonra sureti kat'iyede teşekkül etmiş addolunacak ve tekasiti 
mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfının tediye
sinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye 
tı'ııvil edilecektir. Şirketin hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer 
tarafı Fransızca veya sair lisanlarla tanzim olunacaktır. Sermayenin 
baki kalan noksanı şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin krrarile 
Dersaadet vesair lâzım gelen mahallerde elsinei mtıhtelifede çıkan resmî 
ve gayri resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfiyet olunarak 
•muralebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcaya değin sene
dat ashabının ismine muharrer olarak ve bedelinin yüzde onu tediye 
olunmadıkça kabili havale ve furuht olamayacaktır ve bunların havale 
ve furuhtu şirketin defterine kaydedilerek ziri bayi ile müşteri vc müdi-
raııdan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti ha
vale ve furuhtu senedde dahi zikr ve işaret kılınacaktım Bedelin nısfı 
tediye olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer 
bulunabilecektir. 
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Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkısam değil
dir ve şirket her hisse için bir sahip tanır bir hissedarın varis veya 
dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını 
taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler ve 
istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti umumiye
nin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahiplerinden teahhuratı vakıadan dolayı İhtan keyfiyete ha
cet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevi 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 numara
ları gazeteler marifetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş gün 
sonra şirket hiç bir güna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olma
mak ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve Pari« 
borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul olunmamaış ise 
müzayede tarikile hisseleri sattıracaktır. 

Bu veçhile furuht olunan senedat iptal olunacak ve müşterilere 
eski senedlerin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita kılına
caktır. Şirketin matlubu tevkif olunduktan sonra fazlası satılan hisse 
senedatının ashabına ita ve esmanı mezkûre şirketin tesviyei matlubuna 
kifayet etmediği takdirde noksanı kendisinden taleb ve istifa oluna

caktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafım
dan mansuh ve beşten on bire kadar azadan mürekkeb bir meeliBi 
idareye ihale olunacak ve şu kadar ki ilk üç sene müddet için leşkil 
olunan meclisi idare heyeti Beyruttan Şama kadar olan şose tariki 
kumpanyasının reisi kont di «Pernoyi» ve Bankı Osmaııi reisi Mösyö 
«Şarl Male» ve bankı mezkûr müdiranından Mösyö «Gokel» ve Mösyö 
«Berje» ve Beyrut tariki kumpanyası ve mesajeri vapur kumpanya"; 
müdiranından Mösyö «Baer Şmit» ve Beyrut tariki kumpanyası müdira 
nından Mösyö «Amund» ve Kontuvar Deskont Bankasının müdürü ve 
BanV Maritim nam bankın müdiranından Mösyö «Danfer Roşro» ve 
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Bank dö Paris ve Üepeyyiba bankasının müdiranından kont «Kamoııdo» 
nam zatlardan ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umumiyenin tas
vibine arzolunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Üç sene müddet için tayin olunan izanın müddeti 
memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye iniihab olunacak 
azanın ilk teceddüdünde kur'a ile ve ondan sonra l dem itibarile 
her sene bir veya ikisi çıkarılarak yerlerine aharı intihab ve tayin kı
lınacaktır şu kadar ki çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi olacak 
ise de ayda bir defa toplanması Iâbüddür. Müzakeratın muteber olması 
lâakal nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi ida
renin kararları hazır bulunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur. 
Tesavii âra vukuunda keyfiyet içtimai âtiye talik edilir ve onda dahi 
tesavii âra vuku bulur ise mevzuubahs olan madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kaydolu
nur ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan azadan biri tarafından imza 
edilir. Zaptın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak için reis 
veya vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri şirketin elli hisse se-
nedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure şirketin sandığına 
tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılamıyacaktır. Bun
ların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin 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 onların yerine muvakkaten aza 
tayin eyliyecek ve intihabı kat'î 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 mu
vakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet et
mek üzere azadan birini tayin edebilirler şu kadar ki vekâlet edecek aza
nın kendi reyinden başka birden ziyade reyi olamayacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidarı tammı haizdir ve bundan maada sulh olmak ve hakem tayin et
mek salâhiyetine dahi maliktir ve hesabatını tanzim ile heyeti umumi-
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yeye arz ve tevzi olunacak temettiiün mikdarım teklif eder. Meclisi ida
renin reisi gerek müddei ve gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru maha-
kimde bizzat veya bilvekâle vekâlet eder. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veya tamamen azasından bir veya 
bir kaç zata bavekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi cariyenin 
rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil eyleye
bilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temettüattan 
başka meclisde hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahzede-
ceklerdir. işbu ücretin mikdarı heyeti umumiye tarafından tayin kılı
nır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

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

Madde 24 — Heyeti umumiye her senenin ilk altı ayı zarfında mec
lisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi içtima 
eder. Bundan başka meclisi idare intihab ettikçe sureti fevkalâdede ola
rak heyeti umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal yirmi 
beş hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkeb olacaktır. He
yeti umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hisse
daranın her yirmi beş hisse için birer reyi olacak ve şu kadar ki yirmi
den ziyade reyi olamıyacaktır. 

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

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten şir
ket sermayesinin bir rubuna müsavi hisse senedatına malik hissedarlar 
hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede hazır bu
lunacak hissedaranın mutasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikir bir ru
buna müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini yevmi 
içtimadan lâakal on beş gün evvel meclisi idare tarafından irae oluna
cak mahalle teslim etmeleri davetnamelerde ihtar olunacaktır. İşbu he
yeti umumiyenin defai ulâ içtimaında hazır bulunan hissedaranın asa
leten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mikdarı derecei ki-
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fayede olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet 
edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin mikdarı 
ne olur ise olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş 
olan hususat hakkında icrayı müzakerat edeceklerdir ve bu veçhile ce
reyan eden müzakerat mer i ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile ikinci 
içtima beynindeki müddet bir mahdan ziyade olmıyacak ve ikinci içti
main davetnameleri yirmi gün evvel icab edenlere gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder ve 
reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis ve
kâletine intihab eyler. 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 ekseri
yeti âra ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddın cetveli meclisi 
idare tarafından tanzim edilir. İşbu cetvele dahil olacak mevad meclisi 
idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu 
hisselerin bedeli şirket sermayesinin lâakal humsuna baliğ olan hisse
daran tarafından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün evvel vuku bulacak 
teklifattan ibaret olacaktır, işbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti 
umumiyede müzakare olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tedkiki için ge
rek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddid müfettiş dahi 
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 raporu kıraat eder ve bunları ledel-
müzakere ya kabul veyahut reddeder ve hissei temettüü tayin eyler 
tebdili iktiza eden meclisi idare azasının yerlerine diğerlerini nasbeder 
ve şirketin bilcümle umur ve H.-.r.'atı hakkında bilmüzakere kararı 
kat'î ita ve meclisi idarenin icab eyler ise iktidarını tevsi eyler fakat 
heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermavesinin lâakal 
sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça serma
yenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zabtolunan müzakeratı bir defteri 
mahsusa kayıd ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa memur 
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olanlar ve kâtib tarafından imza edilir, heyeti umumiyenin her içti-
maında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her 
birinin hamil olduğu hisselerin mikdarını mübeyyin bir cetvel tanzim 
ile mevcud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü vara
kasına rapt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclilihtieaç ibraz olunacak heyeti umumiyenin zabıt 
sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya vekili tarafın
dan imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâmına 
tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya muhalif reyde bu
lunan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞtNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri 
beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından bed 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat birinci senei 
maliye müstesna olarak şirketin sureti kafiyede teşkili tarihi ile ertesi 
kânunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır. 

Meclisi idare her sene nihayetinde şirketin matlubat ve düyunatını havi 
bir defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesa
batı heyeti umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae ve 
tebliğ edecek ve hini içtimaında takdim eyliyecektir. Heyeti umumiyeye 
dahil olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr defterleri ve he
sabatı mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve re'sülmale 
mahsub akçe beyanındadır 

Madde 36— Şirketin hasılatı gayri safiyei seneviyesinden bilâ is
tisna hisse senedatının cümlesine faiz ve re'sülmale mahsub akçesi ol
mak üzere hakikaten sermayenin yüzde yedisine müsavi bir meblâğ tef
rik olunduktan sonra hasılatı gayri safiyei mütebakiyeden hükümeti se-
niyeye aid olan yüzde on bilifraz tediye kılındıktan sonra bakiyesinden 
bilâ istisna hisse senedatının cümlesine faizi izafi olmak üzere serma-
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yenin yüzde birine müsavi bir meblâğ ve yine bakiyesinden ihtiyat ak
çesini teşkil etmek üzere yüzde beş ifraz olunduktan sonra kuburunun 

yüzde beşi ifayı memuriyet eden meclisi idare azasına verilecek olup 
işbu yüzde beş meclisçe tensib olunacağı veçhile beynelaza taksim oluna
caktır. Balâda gösterilen ifrazattan sonra hasılatı safiyeden baki kala
cak mebaliğin yüzde ellisi hissei ticaret olarak senedatı ashabına ve 
diğer yüzde ellisi dahi müessis hisseleri ashabına ita olunaoaktır. Şu
rası mukarrerdirki hisse senedatının cümlesine faiz ve re'sülmale mah
sub akçesi olmak üzere sermayenin yüzde yedisine müsavi tefrik olu
nacak meblâğ masarifi idare tenzil olunduktan sonra tefrik edilecek ve 
fakat Hükümeti Seniyeye aid yüzde on mukavelenamenin otuz birinci 
maddesi mucibince hasılatı gayri safiyeden yalnız sermayenin yüzde 
yedisine müsavi meblâğ tenzil olunduktan sonra ifraz ve tediye kılına
caktır. Liman ve rıhtım inşasından bed ile hasılatın kabzına başlanın
caya kadar hisse senedatına mahsuben tediye edilmiş olan mebaliğ için 
senevi yüzde beş hesabile faiz ita olunur ve bu suretle tediye edilmiş 
olan faiz liman ve rıhtım inşaatının masarifatı yakûnuna idhal oluna
caktır. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene kur'a ke-
şidesile tedavüle alınacak mikdannı tayin edecektir ve işbu halde kur'a 
isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei temettü verilecek ve fakat 
faiz ita olunmıyacak ve işbu faiz dahi re'sülmale mahsub akçesine 
karşılık tutulacaktır. 

Madde 38 — Temettüatı safiyeden şirketin müessislerine itası lâ
zım gelen hissei temettüatın müessisler ile kendi alâkadaranının yeddi 
kabzına geçebilmesini teshil zımnında müessini şirket tahvilâtı namile 
şekli meclisi idare tarafından tayin edilmek üzeTe altı yüz aded tah
vilâtı mahsusa ihraç edilecek ve işbu tahvilâtı mahsusa hamilleri şirke
tin umuru idaresine müdahale edemiyeceği gibi heyeti umumiyenin işbu 
nizamname ahkâmına muvafık kararlarının icrasına dahi mümaneat 
eyliyemiyecektir. Şirket sermayesinin tezyidi halinde müessislere yeni
den hissei temettü ifraz olunamıyacaktır. 

YEDİNCİ FASİL 

fhtiyat akçesi 

Madde 39 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı seneviyeden 
ınüfrez yüzde beş miktardan hasıl olacak ihtiyat akçesi masarifi fev-
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kalâde ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçenin miktarı 
şirket sermayesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat 
akçesinin ifrazı mecburi olamıyacak ve fakat heyeti umumiyenin ka
rarı üzerine ifraza devam olunabilecektir. 

Madde 40 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde yedi faiz ita
sına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edile
bilecektir. 

Madde 41 — Şirketin inkizayi müddetinde bilcümle teahhüdatı 
ifa ve hesabı kat" ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle 
hissedaran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ FASİL 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kafi muamelâtı 
beyanındadır 

Madde 42 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeble olur i.̂ e 
olsun heyeti umumiyeyi içtimaa davetle hükümeti seniyenin nazarı tas
vibine arzedilerek inzimam ruhsatı olmak kaydile işbu nizamname! 
dahiliye tensib edeceği tadilâtı ve şirketin müddetinin temdidini veya 
feshi ile katı muamelâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini teklif 
edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile birleş
mesi maddeleri hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

Madde 43 — Meclisi idare şirket sermayesinin üç rub'u zayi ol
duğu halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek üzere beye!i 
umumiyeyi davet eder. 

Madde 44 — Şifketin müddeti münkaziye oldukta veya müddeti 
tekmil olunmaksızın fesholundukta içtima eden heyeti umumiye şirketin 
sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap için 
bir veya bir kaç memur tayin edecektir. Heyeti umumiye şirketin mev
cud olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi 
iktidar ve salâhiyetini istimale devam edecektir. Kat'ı muhasebe me
murları heyeti umumiyenin kararı ve hükümeti seniyenin müsaadesile 
şirketi mefsuhanın hukuk ve senedat ve teahhüdatını diğer bir şirkete 
veya ahar bir kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir. 

Madde 45 — işbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen hu-
susata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket ser
mayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran ha
zır olmadıkça cereyan edecek müzakeratı makbul ve muteber olamaz. 
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Madde 16 — Şirketin veya meclisi idare azasile bir veya bir kaç 
hissedar beyninde veyahut meclisi idare ile azasından biri veya bir 
kaçı arasında tahaddüs edecek bilcümle ihtilûfat kavanini devleti ali-
yeye tevfikan aid olduğu mahakimi osmaniyede fasıl ve riiyet oluna
caktır. 

N o : 61 — Mersinde bir tramvay inşası hakkında ruhsatname 
ve talimatı fenniye 

irade tarihi 14 rebiülevvel 13%, 6 teşrinisani 1304 

RUHSATNAME 

Madde 1 — Mersin kasabasında demiryol istasyonundan Fransız 
acentehanesine kadar şuabatile beraber tahminen bin bu kadar metre tu
lünde bir tramvay hattı inşasile işledilmesi için şeraiti atiye ile şehri 
mezkûr dairei belediyesine canibi hükümeti seniyeden ruhsat verilmiştir. 

Madde 2 — Mersin dairei belediyesi işbu ruhsatnamenin itası tari
hinden itibaren altı mah müddet zarfında işbu ruhsatnameye merbut 
talimatın ikinci maddesinde muharrer olduğu veçhile mükemmel leva-
yih ve haritayı Nafıa Nezaretine takdim edecek ve kezalik tarihi mez
kûrdan itibaren bir sene zarfında masraf ve zarar ve hasarı kendisine 
aid olmak üzere inşaata bed' ve mübaşeret ederek lâyenkati ameliyata 
devam birle levayih ve haritaların tasdiki tarihinden itibaren iki sene 
müddet zarfında ikmal ve itmam eyleyecektir. İnşaatı mezkûre kaide 
ve talimatı fenniyesinin ahkâmına ve musaddak haritasının mündereca
tına tevfikan icra kılınacaktır. Şayet balâdaki şeraite riayet olunmadığı 
halde Nafıa Nezareti masarifi dairei mezkûreye aid olmak üzere inşa olu
nan imalâtın muhafazasını temin ve lüzum ve imkânı tahakkuk ettiği 
halde bunları ikmal için tedabiri lâzimeyi ittihaz buyuracak ve imalâ
tın ikmali temin olunamadığı taktirde işbu ruhsatname fesh ve ilga olu
nacaktır. 

Madde ?> — İnşaat ehliyeti N a f ı a Nezareünce tasdik edilecek bir 
mühendis marifetile icra o)unacak ve vilâyet başmühendisinin teftişi 
altında olacaktır emri teftiş hattın badelikmal hüsnü muhafazasına dahi 
şamil bulunacaktır inşaat kat'iyen kabul olunduktan sonra beher sene 
mevsimi şita mürurunda tramvay ve müşfemilâtı imalâtının muayenesi 
ve muktazi olan tamiratın keşfi için canibi nezaretten izam olunacak mü-
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hendisin tesviyei masarifi zımnında Mersin dairei belediyesi tarafından 
her senenin martı iptidasında nezaret veznesine kırk aded osmanlı lirası 
tediye kılınacaktır. 

Madde 4 - - İşbu teşebbüs menafii umumiyeye müteallik olduğun
dan esnayı inşaatla tezgâhlar tertibi ve malzeme cem ve vaz'ı ve taş o-
cakları küşadı gibi şeyler için hasbellüzum muvakkaten istimal oluna
cak arazi hükümeti mahalliyeden Mersin dairei belediyesine bitteslim 
arazii mezkûrenin ashabına bu istimalden dolayı dairei mezkûre tara
fın tazminat verilecektir. İnşaat esnasında muvakkaten istimaline lüzum 
görülecek arazii emiriye ve haliye meccanen iade olunacaktır. 

Madde 5 — Tramvay ile müştemilâtının birinci defa olarak tesisi 
için Mersin dairei belediyesi tarafından memaliki mahrusede mubayaa 
olunacak veya memaliki ecnebiyeden celbedilecek olan edevat vesaire 
her güna re«mi gümrükten muaf olacağı gibi tramvay ve müştemilâtı 
arazisi dahi vergiden muaf olacak ve işbu ruhsatname ile melfuf tali
matı fenniye için damga resmi ahzolunmayacaktır. 

Madde 6 — İnşaatın hitampezir olduğu Mersin dairei belediyesi 
tarafından \afıa Nezaretine ihbar olunduğu anda canibi nezaretten man-
sub bir heyeti fenniye marifetile inşaatı mezkûre muayene ettirilerek 
hini hacette muvakkaten kabul edilecektir. Bir sene sonra dahi inşaat 
ikinci defa olarak yine bir heyeti fenniye marifetile bil muayene bunların 
kaidei fenne ve melfııf talimatı fenniye münderecatına muvafık olduğu 
tahakkuk ettiği halde heyeti mezkûre tarafından tanzim olunacak rapo
ru üzerine kabulü kat"i muamelesi icra olunacaktır tramvay hattının bir 
kısmı halkça muhataradan ari ve sureli ınunta.:amada işlettirilebilir bir 
halde inşa edildikten ve muvakkaten kabul olunduktan sonra dairei mez
kûre tarafından vukubulacak talep üzerine kı«men işletilebilmesine mü
saade olunacaktır 

Madde 7 — Tramvay ile müştemilâtı ve edevatı sabite ve mütclıar-
rikesi daima hüsnü halde muhafaza edilecek ve bundan terettüp edecek 
masarif Mersin dairei belediyesine aid olacaktır. Şayet dairei mezkûre 
teahhüdatı vakıasının icrası hususunda ihtiyarı müsamaha eder veya 
teahhürat vukua getirir ise kendisine ihtarı keyfiyet edilecek ve bir ma
lla kadar bu ihtara tevfiki hareket etmediği halde hükümeti senije ic
rayı icabına bilmübaşere tamiratı lâzimeyi emaneten icra ettirecek ve 
bu tamiratın mesarifi Mersin dairei belediyesine aid olacağı cihetle ma
sarifi mezkûre tramvayın hasılatından tesviye edilecek ve bunun için 
hini hacette hasılatı mezkûre zaptedilecektir. 
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Madde 8 — Belediye dairesi tramvayın muvakkaten kabul olun
duğu tarihten itibaren tarifelere tevfikan ücret ahzedecektir. 

Madde 9 — Tramvayın memur ve müstahdemleri için Mersin dai
rei belediyesince kıyafeti mahsusa tayin kılınacaktır. 

Madde 10 — Dairei belediye tramvayın her neyi hasılatının altı 
ayda bir cetvellerini Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılatı gayri 
safiyeyi irae eden cetvellerde yolcu ve emtia nakliyatı hasılatile tram
vayın diğer her nevi hasılatı gösterilecektir. 

Madde 11 — Ruhsatnamenin dokuzuncu maddesi mucibince dairei 
belediyenin istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi ber-
veçhi âti beyan olunur. Atiyüzzikir tarifeler nihayet derecede olup bun
lar tarafı devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edile-
miyecek ve ücurat fîi miri üzere istifa olunacaktır. 

Fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet miktarlar tenzil olunduktan 
sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilmedikçe 
betekrar nihayet derecelere terfi edilemeyecektir. Ancak tarife tenzili hal
de üç gün ewel ilân olunacaktır. 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiatı: 

Para 

Birinci mevki 
İkinci mevki 

Emtia tarifesi tonilâto başına ve kilometre hesabile 4 kuruş üç ya
şına kadar olan çocuklar refakatlerindeki adamın kucağında götürül
mek şartile meccanen nakledilir. 

Üç yaşından yedi yaşına kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır 
ve beherine bir kişilik mahal tahsis olunur şu kadar ki bir bölmede iki 
çocuk bulunduğu halde ikisi bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade 
yer tutmayacaktır çavuş rütbesine kadar olan asakiri berriye ve bahri-
yei şahane ile elbisei Tesmiyelerini lâbis olan zaptiyeler ve polis me
murlarından nısıf ücret alınacaktır. Elde taşınabilip ve diğer yolcuları 
iz'aç etmeyen paketleri yolcular beraberlerinde araba derununa alarak 
meccanen nakledebileceklerdir elde taşınmayan paketlerden sıkletleri-
nisbetinde ve tarife mucibince ücret alınacaktır. 

Sıkleti elli kilogramı tecavüz etmeyen eşyanın elli kilogram itibar 
olunacağı gibi elli kilogramdan ziyade olan eşkal dahi kesri gayri mün
kasem olarak kezalik elli kilogram itibar olunacaktır, yani sıfır ile elli 
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kilogram arasında olan eşkalden elli kilogram ücreti ve elli ile yüz kilo 
gram arasında bulunan eşkalden yüz kilogram ücreti alınacaktır ve 
ziyade olan eşkalde dahi bu usûl cereyan edecektir tarife ücretinden maa 
da belediye idaresi sevkiyatın beherinden evvelâ yirmi para kaydiye 
saniyen kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için tahmi
liye ve ihraciye resmi yirmi para salisen vusulünden sonra yirmi dört saat 
zarfında kaldırılmayan eşyanın kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
fında kaldırılmayan eşyanın kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
elli kilogramından beher gün için arziye resmi on para rabian mürsil ve
ya mürselünileyhin talebi üzerine betekrar veznedilecek eşyanın kesri 
gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogramından yirmi para ah 
zedecektir. 

Madde 12 — Yolcu ve eşya nakli için alınacak ücurat küsurat 
nazarı itinaya alınmıyarak kilometre hesabile istifa edilecektir. Şöyleki 
başlanmış bir kilometrede kat' olunmuş kilometre ücreti ahzolunacak 
ve istifa edilen ücretin haddi akalli bir kilometre ücretinden dun olma
yacaktır. Tarife fiatı ve masarifi müteferriadan hasıl olacak mebaliğ on 
paradan dun olduğu halde on paraya iblâğ edilecektir. 

Madde 13 — Tarafı Hükümeti seniyeden tramvayın inşaat ve iş
letilmesini teftiş ve nazarete memur olanlar belediyenin tıamvay ara
balarile meccanen nakledileceklerdir. 

Madde 14 — Mersin Belediyesi arabaların vakti hareketlerini hü
kümeti mahalliyeden tasdik ettirecek ve hükümetten istizan etmedikçe 
bu hususta icrayı tebeddülat edemiyecektir. 

Mrrsin tramvayının tesisine dair talimatı fenniyedir 

Madde 1 — Mersin Belediye dairesinin şehri mezkûrda tesisine 
mezun bulunduğu tramvayın inşa ve tesisinde imtisal etmesi lâzım ge
len talimat berveçhi zir beyan olunur. 

Madde 2 — Ameliyata bed' ve mübaşeret etmezden evvel tramvayın 
inşasına memur olan mühendis tramvayın levayih ve haritalarını Nafıa 
Nezaretinin nazarı tasvibine arzolunmak üzere iki nüsha olarak Mersin 
Belediyesine takdim edecektir harita ve levayih evrakı atiyeden ibarel 
bulunacaktır. 

Evvelâ imalâtı mutasavvere ve teklif edilen numuneye göre icab 
eden ahvali mübeyyin bir kıta raporu. 

Saniyen Mersin şehrinde tramvayın mürur edeceği mevkii mübeyyin 
beş yüzde bir mikyasında bir kıt'a haritai umumiye, işbu haritada mik-
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yası mezkûrda olarak sokaklar ve meydanlar ve piyade kaldırımları 
ve ebniyei umumiye ve haneler irae edilecektir. Bunlardan başka tek 
veya çifte hat olarak tramvayın mihveri siirh ile işaret olunacak ve ke-
zalik tek veya çifte hat olarak vazolunacak demir çubuklar mavi renk 
hutut ile gösterilecektir. Tramvayın mürur edeceği sokakların ve piyade 
kaldırımlarının arzı ve demir çubukların dış tarafından itibaren piyade 
kaldırımları ve hanelere kadar olan mesafelerin arzı gayet dikkatle işaret 
edilecektir. 

Salisen irtifa itibarile iki yüzde bir ve tul itibarile dahi beş yüzde 
bir mikyasında olarak tramvayın hattı mutavassıtından itibaren bir 
kıt'a maktaı tulânî ve hattın derecei irtifaı deryanın sathı mutavassıtına 
nisbetle tayin kılınacak ve işbu maktam altına ufka muvazi üç hat ter
sim olunup birinci hat üzerinde tramvayın mebdeinden itibaren biner 
metre olarak mesafeler ve ikinci hat üzerinde iniş ve yokuşların tulile 
derecei meyelânı ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı müstekimenin tulü ve 
hututu münhaniyenin müstekimen imtidadı ve her birinin nısıf kutru
nun tulü gösterilecektir. 

Rabian inşa edilecek ebniyenin eşkâli. 

Hamisen vagon vesaire misillû edevatı müteharrikenin eşkâli. 

Sadisen Hattın şeklini irae eder bir makta ve bir pilân. 

Sabian Demir çubuğun maktaı. 

Saminen kezalik demir çubuğun metanet ve resanetini miisbit bir 
kıt'a hesap puslası. 

Madde 3 — İhtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatlarının 
adedi mahalleri badettedkik beyan edileceği misillû ilerde inşası melhuz 
olan mevkifler için münasib tulde mahallerin dahi şimdiden bırakıl
ması icab eder. 

Madde \ - Tramvayın ameliyatı lek hat veya çifte lıai olmak 
üzere icra edilecektir tek hat üzere inşa kılınacak olan mahallerde hal
tın her iki cihetine doğru lâekal beher on dakikada bir defa arabalar 
hareket edebilmek üzere mikdarı kâfi hututu ihtiraziye bırakılacak ve 
herhalde mezkûr hututu ihtiraziye arasındaki mesafeler bir kilometre
den fazla olmıyacaktır. 

Hututu ihtiraziyenin tulü bir mikrazdan diğer mikraza kadar otuz 
altı metreden eksik olmıyacaktır. Hattın arzı demir çubukların iç taraf
larından itibaren bir metre kırk dört santimetreden bir metre kırk beş 
santimetreye kadar olacak ve çift hat yahut hututu ihtiraziye bulunan 



3 0 5 

mahallerde hatteynin aralan bir metre elli santimetre bulunacaktır. Yan 
taraflarını yani demir çubukların dış tarafile yaya kaldırımları veya 
imalâtı sınaiye kenarlarının beynindeki mahallerin arzı lâakal sek
sen santimetre olacaktır. Her halde tramvayın mürur edeceği sokak 
veya şose veya tarik ve ebniye ve dıvar ve korkuluk ve hendek misillû 
şeylerle muhat bulunduğu takdirde tramvayın bunlara en yakın bulu
nan demir çubuğile bunların arası bir buçuk metreden dun olmaya
caktır. Bundan başka merbut resimde gösterildiği gibi tramvayın ta
riki âm üzerinde daima bir araba müruruna müsaid bir mesafe bıra
kılarak inşa edilecektir. 

Madde 5 — Hattın aksamı muhtelifei müsiakime*iui yekdiğerine 
rabteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru on beş metreden aşağı olmı
yacaktır ve birbirine muhalif olan cihetler de bulunan kıtaatı münhaniye 
arasında on metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacağı misillû işbu 
miinhaniler kıtaatı müstakimeye paraboller yani kat'ı mükâfi kavislerile 
rabtedilecektir. 

Madde f> — Tramvay hattının iniş ve yokuşları meyillerinin ni
hayet derecesi metre başına bir santimetre olacak isede Nafıa Nezare
tine mühendis tarafından erbabı mııcibeyi mübeyyin takdim kılınacak 
raportu üzerine istihsal olunacak mezuniyeti mahsusa mucibince mezkûr 
meyillerin derecesi daha ziyade olabilecektir. Bir birini müteakib olan 
iki yokuş beyninde nısıf kutru beşyüz metreye müsavi amudî inhinalar 
olacaktır nısıf kutru kalil olan hututu miinhaniyede vaki iniş ve yokuş
lar mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır. 

Madde 7 — Tramvayın güzergâhı tariki âm üzerinde tesis kı
lınacak aksamında demir çubuklar tariki mezkûr üzerine adi araba
ların mürur ve uburuna hiç bir veçhile mani olmamak üzere çıkıntı 
ve çukur olmıyarak döşenecektir. 

Tramvay hattının inşa ve tesisinden naşi tariki âm güzergâhının 
tebdil ve tağyiri icab eylediği takdirde kaldırım ile yan satıhların ve
yahut yaya kaldırımlarının tebdil ve tağyiri lâzım gelen mahaller bo
yunca ahvali sabıkalarına irca edileceklerdir. Tramvayın inşa edildiği 
tariki âmin piyade kaldırımları arasında kalan mahalleri usu] ve nev'i 
sabıkları üzere kaldırım veya döşeme taşı vesaire ile döşenecek ve pi
yade kaldırımlarının döşeme ameliyatı dikkati tamme ile icra edile
cektir tramvayın müruru basebile müceddeden küşad veya tevsi edilen 
yolların piyade kaldırımları dahi usul ve kavaidine nisbelle genişçe 
bırakılacaktır. 
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Tramvay hattının harici şehirdeki kısmında ve tariki âmin yaya 
yolu bulunmayan mahallerinde kaldırımlar makadam usulünde inşa 
edilecek isede bunun şu satıhlarile hendekleri belediye tarafından 
hüsnü surette tamir edilecektir. 

Madde 8 — Mühendis icra olunacak ameliyatta alâ cinsten edevat 
ve levazımat istimal edecek ve hat ile müteferriatı ve edevatı sabite ve 
müteharrikesi inşaatının gayet metin ve müstahkem olması için bil
cümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket edecektir. 

Sokak ortası ve piyade kaldırımlarının döşemelerinde volkanik 
tabir olunan taşlar ile sair müruru zamanla sürtülüp ayak altında kayar 
bir hale gelen edevat istimal edilmeyecektir. 

Madde 9 — Demir çubuklar demir veya çelikten olacak ve bunlar 
oluklu nev'inden olduğu halde gayet düz ve doğru kirişler üzerine ve 
mezkûr kirişle dahi taban ağaçlan üzerine vazoluııacaklardır. Taban 
ağaçlarının araları vinyol usulü çubuklar istimal olunduğu takdirde 
bir buçuk metre ve kiriş üzerine konulan çubuklar istimal olunduğu 
takdirde dahi iki metre arzında olacaktır. Mezkûr kiriş ve taban ağaç
ları birinci nevi meşe ağacından olacaklardır. 

Yolun eklisi vesaire misillû ufak edevatın sipariş olunacağı fab
rikanın intihabı ve mezkûr fabrikatörler ile aktedilecek mubayaa se-
nedatı Nafıa Nezaretinin nazarı tasvibine arzedilecektir. Demir çubuk
lar ile ufak edevat ahz ve kabul olunmazdan evvel usul ve mutadı üzere 
tecrübe edileceklerdir ve işbu tecrübelerin sureti icrası bir kıta raportu 
ile beyan edilecektir. Demir çubukların hini vaz'ında medarı inbisat 
olmak üzere iki çubuk arasında miktarı kâfi aralık bırakılacaktır. 

Madde 10 — Demir çubuklar hakkında balâda beyan olunan fab
rikatör intihabı ve tecrübe icrası misillû şerait edevatı müteharrikenin 
iştira ve tecrübesinde dahi cari olacaktır. 

Madde 11 — Tramvayın ebniyesi taş ve tuğla ve ahşap olarak inşa 
olunacak ve çatıları kiremit ile örtülecek veya istenildiği halde ma
denden mamul sakıflar yapılabilecektir. 

Madde 12 — Tramvay ameliyatının icrası hasebile cereyanına ha
lel gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan sular mecrayı kadimle
rine irca edilecekler ve bu hususta tesisi lâzım gelecek imalâtın resim
leri nüshateyn olarak Nafıa Nezaretinin nazarı tasvibine arzedilecektir. 

Madde 13 — Taktim olunacak haritai umumiyeye Mersin Beledi
yesi ihtiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve köprü ve su yollarının 
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ve inşa edilecek imalâtı sairenin eşkâl ve heyetini mübeyyin ve meşruh 
bir cetvel rabtedecektir. 

Mevkiflerle yolcuların ikametine mahsus sâlelerle imalâtı sına-
iyenin haritaları lâakal iki yüzde bir mikyasında olarak tanzim edile
cektir. 

Madde 14 — Tramvay yolunun inşası için bazı binaların hedim 
ve kat'ına lüzum görüldüğü ve arsalara ihtiyaç mesettiği halde Mersin 
Dairei Belediyesi istimlâk Kanununa tevfikan o misillû mahallerin as
habına tazminatı lâzimeyi ifaya mecburdur. 

No: 62 — Edirne şehrinin hava gazile tenviri hakkındaki 18 
rebiülevvel 1305 tarihli imtiyaz mukavelenamesinde 
ameliyata mübaşeret müddetile müddeti ikmaliyenin 

temdidi hakkında iradei seniye 
29 rebiülevvel 1306, 21 teşrinisani 1304 

Edirne şehrinin hava gazile tenviri imtiyazına dair 18 Rebiülevvel 
1305 tarihli mukavelenamede ameliyata mübaşeret müddetile müddeti 
ikmaliyenin üç mah daha temdidi ve bu müddet zarfında sahibi imti
yaz ifayı taahhüd etmiyecek olur ise vermiş olduğu teminat akçesinin 
tarafı hükümeti seniyeden zabtı hususuna Meclisi Mahsusu Vükelâyı 
fehamın kararı üzerine bilistizan 29 rebiülevvel 1306 tarihinde iradei se
niyei cenabı mülkdarı şeref müteallik buyrulmuştur. 

No; 63 — Serfice Sancağının Manastıra ve Katerin Kazasının 
Selâniğe ilhakı hakkında irade 

Arz tezkeresi 

Serfice Sancağının Manastıra ve Katerin Kazasının dahi Selâniğe 
rapt ve ilhakı hakkında Meclisi Mahsusu Vükelâdan tanzim olunan maz
bata melfufatile arz ve takdim edilmiş olmakla olbabda her ne veçhile 
iradei seniyei hazreti padişahı müteallik ve şerefsudur buyurulur ise 
mantuku celili infaz olunacağı beyanile... 

Gıırre rebiülâhir 1306. 23 teşrinisani 1304 
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İradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzum âli bıryurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şeref müteallik buyurulmuş olmakla olbapta... 

2 rebiülâhir 1306, 24 teşrinisani 1304 

No: <ı4 — İftihar madalyası nizamnamesi 

2 rebiülâhir 1306, 24 teşrinisani 1304 

Madde 1 — Tabaai devleti aliyei osmaniyeden ibrazı müessiri ha
miyet ve sadakat ve şecaat ve hüsnü hizmet edenlerin mesaiyi memdu-
halanna mükâfaten ita olunmak üzere tarafı zişerefi cenabı tacidariden 
«iftihar madalyası» namile bir madalya ihdas buyurulmuştur. 

Madde 2 — İşbu madalyanın bir ta raf m da saltanatı seniyei Osma
niye arması diğer tarafında dahi defne dalı arasında bir boş mahal bı
rakılarak bu madalyayı hamil olacak zatın ismi ve esbabı nailiyeti hak-
olunacaktır. 

Madde 3— İşbu madalya zatı şevketsematı mülükâneye ibrazı sa
dakat eyliyenlere ziraat ve san'at ve hirfetin terakkisine hadim olacak 
ve hüdanekerde harikte ve ileli sariye zamanlarında ve mülk ı c millete 
ve alelhusus bilcümle ebnayi beşere nafî hususatta her türlü hidematı 
makbulei müstahsenede bulunan tabaai osmaniyeye ita olunacağı misîllû 
tabiiyeti ecnebiyede olanlara dahi ihsan buyurulacaktır. 

Madde 4 — Zikrolunan iftihar madalyası baberatı âli münhasıran 
tarafı eşrefi mülükâneden ihsan buyurulup hidematı memduha ibrazı 
ile bu madalyayı ihraza kesbi istihkak eylemiş olduğu canibi Babıâliden 
batezkerei samiye arz ve istizan olunan zevata dahi ihsan buyrulur. 

Madde 5 — İşbu iftihar madalyasını haiz, olan zevat mezkûr ma
dalyayı daima talik edebilir. Mahalli taliki sinenin sol tarafı olacaktır. 

Madde 6 — Mezkûr madalya iki kısım olup birinci kısım yarım sim 
mecidi hacmında büyücek kıt'ada altından ve ikinci kısım kezalik o kıt'-
ada gümüşten mamul olup her ikisi kırmızı renkli kordelâ ile talik 
olunur. 

Madde T — İşbu madalyanın külliyet üzere yapılması lâzım geldi
ği takdirde masarifi vakıa hazinei maliyeden tesviye olunacak ve fakat 
ara sıra verilecek olanlann masarifi imaliyesi hazinei bassai şahane
den ihsan buyrulacaktır. 
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No: 6 5 — 2 şaban 1 2 9 9 tarihli Posta Nizamnamesinin 
1 6 nci maddesine müfceyyel fıkrayı nizamiye 

20 rebiülahır 1306, 12 kânunuevvel 1304 

Taahhüd ettirilmiyeıı mektuplar ücereti mürselünileyh tarafından 
iki kat alınmak üzere mürsil merkezlerden bilâ ücret pulsuz olarak 
kabul ve sevk olunabilir. 

No: 66 — Mektebi Tıbbiyei Mülkiyede fenni Baytariye 
mahsus bir sınıf kiişarfı hakkında irade 

Meclisi Vükelâ Mazbatası 

Fransa etıbbayı meşhuresinden Mösyö Pastörün hayvanatı ehliye
tlin ileli sariye ve mühlıkeden vikayesi zımnında icad eylediği usulü tel
kihin memaliki şahanece de tamimi ve bunun için Mektebi Tıbbiyei 
Mülkiyede fenni baytariye mahsusan bir sınıf küşadı hakkında bil istizan 
şeref müteallik buyrulan iradei seniye üzerine Maarif Nezaretile cereyan 
eden muhabereyi şamil tezkere olbabda bazı ifadeyi havi ticaret ve Na
fıa Nezaretinin tezkeresile beraber meclisi çageranemizde kıraat olundu. 
Maarif Nezaretinin tezkerei cevabiyesi müeddasından müsteban olduğu 
veçhile Mektebi Tıbbiyei Mülkiyede teşkil olunacak sınıfın iki sene zar
fında vaki olacak masarifinin Maarif Bütçesinden ve Halkalı Çiftliğinde 
vaki Ziraat Mektebinde leylî olmak üzere ikamet edeceklerin diğer iki 
sene zarfındaki maaş ve masraflarının Ticaret ve Nafıa Bütçesinden 
tesviyesi lüzumu dermeyan olunup eğerçi masarifi mezkûrenin berveçhi 
iş*ar Maarif ve Ticaret Bütçelerinden tesviyesi tabiî bulunmuş ise de 
Mektebi Tıbbiyei Mülkiye ile Ziraat Mektebinde vuku bulacak masarifin 
yekdiğerine karıştırılmasından dolayı ilk seneler masarifile ondan son
raki masarifatın miktarı anlaşılamadığından bir defaya mahsus olan 
masarifi iptidaiye ile her sene icab eden masarifi daimenin bir birinden 
tefriki ve birinci sene kırk ve ikinci seneden itibaren yirmi beşer nefer 
şakirt alınmak üzere sınıfı mezkurun tertibi münasib göriinmesile olbab
da' cereyan eden muhaberat ve tetkikata göre Mektebi Tıbbiyei Mülki
yedeki tedris için bir defaya mahsus olmak üzere birinci ve ikinci seneler 
için ceman on yedi Hin beş yüz ve birinci senenin masarifi daimesi için 
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kırk altı bin ve ondan sonra müddeti tedrisiyenin ikinci senesi için ilk sene 
masarifi dahi dahil olduğu halde doksan iki bin kuruşun Maarif Bütçesin
den tesviyesi iktiza edeceği anlaşılmış ve üçüncü seneden itibaren yani iki 
sene sonra Halkalı Ziraat Mektebinde tahsil için tahsisine lüzum görünen 
mebaliğin badehu mahal ve sureti tesviyesi kararlaştırılmak üzere şim
dilik Mektebi Tıbbiyei Mülkiyede hemen tedrise başlanılması ehem ve 
elzem olup Maarif Nezaretinin cevabında gösterildiği üzere Etıbbayı 
Mülkiye Nizamnamesi ahkâmının işbu sınıfı baytarı hakkında dahi ic
rası muvafıkı maslahat görünmüş ve Avrupaca tecrübe olunan böyle 
bir usulün sayei terakkiyatvayei hazreti padişahide memaliki şahane
ce de neşir ve tamimi fevaid ve muhassenatı lüzumuna ve masarifi 
mezkûrenin dahi haddi itidalde görünmesine binaen olveçhile ifayı muk-
teziyatımn Nezareteyni müşarileyhimaya havalesi müttebiden bittezek-
kür mezkûr iki kıt'a tezkere melfufatı ile arz ve takdim kılınmış ise de 
olbabda ve katıbei ahvalde emir ve ferman hazreti veliyyülemir efen-
dimizindir. 

25 cemaziyelûlâ 1306, 15 kânunusani 1304 

İradei mübelliğ hamiş 

Meclisi Vükelânın manzum âli buyrulan işbu mazbatası üzerine 
mucibince iradei seniyei hazreti hilâfetpenahî serefsudur buyrulmuş 
olmakla olbabda-

26 cemaziyelûlâ 2306, 16 kânunusani 1304 

ARZ TEZKERESİ 

Fransa etıbbayı meşhuresinden Mösyö Pastörün hayvanatı ehli-
yenin ileli sariye ve mühlikeden vikayesi için icad eylediği usulü tel
kihin memaliki mahrusai şahanece de tamimi zımnında Mektebi Tıb
biyei Mülkiyede fenni baytariye mahsusan bir sınıf küşadı ve temini 
masarifi iptidaiye ve daimesi hakkında Encümeni Mahsusu Vükelâ 
kararile bilistizan şerefmüteallik buyrulan iradei seniyei cenabı padi
şah! mucibi âlisince Maarif Nezareti Celilesile cereyan eden muhabe
reyi şamil tezkere ile olbabda bazı ifadeyi havi Ticaret ve Nafıa Ne
zareti Celilesinden meb'us tezkere Meclisi Mahsusu Vükelâda ledel-
mûtalea kaleme alınan mazbata melfuflarile arz ve takdim kılınmakla 
münderecatı hususunda her ne veçhile emir ve fermanı hümayunu 
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hazreti padişahî şerefsünuh ve sudur buyrulur ise mantuku münifi in
faz edileceği beyanile... 

25 cemaziyelûlâ 1306, 15 kânunusani 1304 

İradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri 
ile melfuf Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası ve evrakı müteferria man-
zuru âli olmuş ve olbabda şeref sadır olan iradei seniyei hazreti hi-
lâfetpeııahî mazbatai mezkûreye zeyl terkimile tebliğ kılınarak maz-
batai mezkûre evrakı müteferriasile iade kılınmış olmakla olbabda... 

26 cemaziyelûlâ 1306, 16 kânunusani 1304 

•——— 

No: 6 7 — Bulgaristandan sair Vilâyatı Şahaneye firar eden 
müttehemin ve mahkûminin sureti iadeleri hakkmda 

iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Sirkat fiilinden dolayı hapis cezasile mahkûm oldukları halde firar 
eden iki şahıstan birinin Cisri Mustafa Paşa Kazasında vaki Alata Kar
yesinde ve diğerinin dahi Ahi Çelebi Kazasında bulunduklarından 
bahsile bunların derdest olunarak Bulgaristan hükümetine teslimi kapı 
kethudalığından istida olunmakta idigünden bahsile istifsarı muameleyi 
havi Adliye Nezaretinden meb'us tezkere üzerine Hariciye Nezaretile 
muhabereyi şamil tezkere takımile meyanei bendegânemizde ledelmüta-
lea Babıâli hukuk müşavirlerinin melfuf mütaleanamesinde gösterildi
ği üzere bu gibi müttehimen ve mahkûmen Memaliki şahanenin aksamı 
sairesine geçen eşhasın tedipten vareste bırakılmaları bu taraftan Bul-
garistana firar edecek mahkûmin hakkında olsuretle muamele icrasını 
ve bu da mahaziri mucip olacağı cihetle merkumanın politika hususa-
tından dolayı mahkûm olmadıkları bittahkik tebeyyün ettiği takdirde 
bu taraftan Bulgaristana firar edenler hakkında muamelei mütekabile 
ifa olunmak üzere Bulgaristan hükümetine teslimi ve emsaline dahi ol-
veçhile muamele icrası bittensip mezkûr tezkere melfufatile maan arz 
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ve takdim kılınmış ise de olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti 
veliyyülemir efendimizindir. 

25 cemuziyelevvel 1306, 15 kânunusani 130i 

Arz tezkeresi 

Sirkat fiilinden dolayı hapis cezasile mahkûm olup firaren Cisri 
Mustafa paşa Kazası dahilinde Alata Karyesile Ahi Çelebi Kazasındr. 
bulutlan iki şahsın teslimi hakkında Bulgaristan kapı kethudalığının vu-
kubulan istidası üzerine Adliye Nezareti celilesinden olunan iş'ar üzeri
ne Hariciye Nezareti celilesile muhabereyi şamil tezkere Meclisi Mah
susu Vükelâda ledelmütalea cereyan eden müzakereyi mutazammın ka
leme alınan mazbata takımile arz ve takdim kılınmakla münderecatı 
hakkında her ne veçhile emrü fermanı hümayun Cenabı padişahî mü
teallik ve şeref sudur buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği 
beyanile tezkerei senaverî terkim olundu efendim. 

25 eemaziyelevvel 1306, 15 kânunusani 1304 

İrade tarihi: 27 eemaziyelevvel 1306, 17 kânunusani 1304 

No: 6 8 — Anadolu Demiryolu Şirketi Nizamnamei dahilisi 

10 cemazülahir sene 1306, 30 kânunusani 1304 
Zirde vazıülimza Berlin Doyçe Bankası tzmitten bed' ile Eskişehir-

den veya civarından geçirilerek ve tarafı Hükümeti Seniyeden tasdik bu-
yurulacak güzergâhı takib ederek Ankaraya kadar bir demiryolu hattile 
bilcümle müştemilâtının inşasile idare ve işletilmesi için 23 muharrem 
sene 1306 tarihli fermanı âli mucibince tarafı Devleti Aliyeden mezkûr 
Berlin Doyçe Bankası için hareket eden Mösyö Alfred Kavullaya verilen 
imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için şeraiti âtiyeye tev
fikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BİRINCt FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve 
merkezi beyanındadır 

' Madde 1 — Teati olunan mukavelede tayin olunan demiryollarını 
zikrolunan mukavelename ile şartname ahkâmına tevfikan inşa ve ida-
resile işledilmesi için zirde tarif olunacak hissedaran beyninde bir Os
manlı Anonim Şirketi teşkil olunmuştur. 
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Madde 2 — Şirketin unvanı Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi 
olacak ve tabiiyeti sıfatile tabii Devleti Aliyenin kavanin ve nizamatı 
umumiyesine tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Dersaadette ve memaliki Osmaniyenin 
sair bir mahallinde olacak ve memaliki ecnebiyede dahi şubeleri bulu
nabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya 
müddeti temdit kılınmak gibi bir bal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 
olan doksan dokuz seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

imtiyazın şirkete devri beyanındadır 

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

Madde 6 — Şirketin sermayesi zirde tayin olunan hisse senedatın-
dan ve hatların inşası masarifine göre ihraç olunacak tahvilâttan ibaret 
bulunacak ve hisse senedatından ibaret bulunan sermaye bir milyon 
sekiz yüz bin İngiliz lirası veya otuz altı milyon yedi yüz yirmi bin 
mark veyahut kırk beş milyon franktan ibaret olup beheri yirmi İngiliz 
liralık veya dört yüz sekiz marklık veyahut beş yüz franklık doksan bin 
hisseye münkasemdir. 

Heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüz otuz beş milyon franga 
kadar tezyid etmeğe salâhiyeti olacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istih
sal olunduktan sonra sureti kat'iyede teşekkül etmiş addolunacak ve te-
kasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfının te
diyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye 
tahvil edilecektir. Şirketin hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer 
tarafı Fransızca veya sair lisanlarla tanzim olunacaktır. Sermayenin baki 
kalan doksanı şirketin ihtiyacatına göre Meclisi idarenin kararile Dersa-
adet \esair lâzım gelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî ve 
gayri resmî bazı gazeteler ile otuz gün evvel ilâhı keyfiyet olunarak 
niutalebe olunacaktır. 
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Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcaya değin sene-
dat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye olun
madıkça kabili havale ve furuht olamayacaktır. Ve bunların havale ve 
furuhtu şirketin defterine kaydedilerek ziri bayi ile müşteri ve müdi-
randan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyet havale 
ve furuhtu senette dahi zikir ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı tediye 
olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer buluna
caktır. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazannda kabili inkısam değil
dir. Ve şirket her hisse için bir sahip tanır bir hissedarın varis veya 
dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını 
taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler ve isti
fayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti umumiyenin 
kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahiplerinden taahhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete 
hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevi, yüzde altı 
hesabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen senedat as
habı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi satmağa salâhiyeti 
olacaktır. Ve bu makule satılması lâzım gelen hisse senedatının numa
ralan gazeteler marifetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş 
gün sonra şirket hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur ol
mamak ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve Berlin borsala-
nnda ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul olunmamış ise müza
yede tarikile hisseleri sattıracaktır. Bu veçhile furuht olunan senedat 
iptal olunacak ve müşterilere eski senedlerin numaralarını havi olmak 
üzere yeni senedat ita kılınacaktır. Şirketin matlubu tevkif olunduktan 
sonra fazlası satılan hisse senedatının ashabına ita ve esmanı mezkûre 
şirketin tesviyei matlubuna kifayet etmediği takdirde noksanı kendisin
den taleb ve istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafından 
mansub ve beşden on beşe kadar azadan mürekkep bir meclisi idareye 
ihale olunacak ve meclisi idare Dersaadette içtima edecektir. Ve şu ka-
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dar ki ilk üç sene müddet için teşkil olunan meclisi idare heyeti evvelâ 
Berlinde Doyçe Bank Müdürü ve Almanya meclisi meb'usanı azasından 
Mösyö Doktor Simens saniyen Dersaadette düyunu umumiye meclisi ida
resi azasından saadetlû Alfred Gişer efendi hazretleri salisen Dersaadet 
rüsumat emaneti behiyesi müsteşarı saadetlû Bertram efendi hazretleri 
rabian Berlinde Almanya Meclisi meb'usanı Azasından Mösyö Eşrader 
hamisen Ştutgartta Vürtembergişe Ferayns Bank Direktörü Mösyö Al
fred Kavulla sadisen Dersaadette müdürü umumî Oto Gülman nam zat
lardan ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umumiyenin tasvibine 
arzolunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Üç sene müddet için tayin olunan azanın müddeti me
muriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye intihab olunacak aza
nın ilk teceddüdünde kur'a ile ve ondan sonra 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 lâa
kal nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi idarenin ka
rarları hazır bulunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur. Tesavii 
âra vukuunda keyfiyet içtimai âtiye talik edilir ve anda dahi tesavii âra 
vukubulur ise mevzuubahis olan madde reddolunur. 

Madde 15 —• Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kaydolu
nur ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan aza tarafından imza edilir. 
Zaptın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak için reis veya 
vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — îdare meclisi azasından her biri şirketin on hisse se-
nedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı.mezbure şirketin sandığına 
tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılamayacaktır. Bun
ların üzerine furuhtü caiz olmadığını mübeyyin 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 onların yerine muvakkaten aza 
tayin eyliyecek ve intihabı kat'î 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. 
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Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya muvak
katen gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet etmek 
üzere azadan birini tayin edebilirler şu kadar ki vekâlet edrcek azanın 
kendi reyinden başka birden ziyade reyi olmayacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidarı tammı haizdir ve bundan maada sulh olmak ve hakem tayin et
mek salâhiyetine dahi maliktir. Ve hesabatını tanzim ile heyeti umu-
miyeye arz ve tevzi olunacak temettüün miktarını teklif eder meclisi 
idarenin reisi gerek müddei ve gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru ma-
hakimde bizzat veya bilvekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahud tamamen azasından 
bir veya bir kaç zata bavekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi 
cariyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil 
eyliyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temettüattan 
başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahzede-
ceklerdir. İşbu ücretin mikdarı heyeti umumiye tarafından tayin kı
lınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti Umumiye beyanındadır 

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

Madde 24. — Heyeti umumiye her sene ibtidaki altı ay zarfında 
meclisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi 
içtima eder. Bundan başka meclisi idare icab ettikçe sureti fevka
lâdede olarak heyeti umumlyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal otuz 
hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkeb olacaktır. Heyeti 
umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hisseda
ranın her otuz hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki nihayet yüz
den ziyade reyi olamıyâcakfıı. 

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

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâle
ten şirket sermayesinin bir rüb'una müsavi hisse senedatına malik his-
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sedarlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede 
hazır bulunacak hissedaranın mutasarrıf oldukları hisselerin salifüz-
zikir bir rub'una müsavi olduğu anlaşılmak üzere hisse senedlerini on 
gün zarfında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim et
meleri davetnamelerde ihtar olunacaktır. İşbu heyeti umumiyenin def'ai 
ulâ içtimaında hazır bulunan hissedaranın asaleten ve vekâleten ha
mil olduklart hisse senedatının miktarı derecei kifayede olmadığı halde 
heyeti umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet edilir, tşbu ikinci 
içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin mikdarı ne olursa olsun 
birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş olan hususat hak
kında icrayı müzakerat edeceklerdir. Ve bu veçhile ceryan eden müza-
kerat mer'î ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile ikinci içtima beynin
deki müddet on beş günden dun ve bir mahdan ziyade olmayacak ve ikin
ci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab edenlere gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder ve 
reis mevcut olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihab eylerler. Heyeti umumiyede hazır olup en ziyade his
seye malik olanlardan iki hissedar rey toplamak hizmetini ifa eder. 
Heyeti umumiye kâtibi reis ile rey toplamağa memur olanlar tarafın
dan tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata ekseri
yeti âra ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddın cetveli meclisi 
idare tarafından tanzim edilir. İşbu cetvele dahil olacak mevad meclisi 
idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu his
selerin bedeli şirket sermayesinin lâakal yüzde onuna baliğ olan hisse
daran tarafından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün evvel vukubulacak 
teklifattan ibaret olacaktır. 

İşbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti umumiyede müzakere 
olunamaz. 

Madde 30 - - Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki için gerek 
hissedaradan ve gerek hariçten bir veya müteaddit 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 ledelmü-
zakere ya kabul veyahut reddeder ve hissei temc'.'.';": tayin eyler. Teb
dili iktiza eden meclisi idare azasının yerlerine diğerlerini nasbeder ve 
şirketin bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakere kararı kat'î 
ita ve meclisi idarenin icabeyler ise iktidarını tevsi eyler. Fakat heyeti 
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umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin lâakal sülüsanına 
müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça sermayenin tezyi
dine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zaptolunan müzakeratı bir defteri 
mahsusa kayıt ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa memur 
olanlar ve kâtip tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her içtima
ında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her birinin 
hamil olduğu hisselerin miktarını 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 umumiyenin zabıt 
sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya vekili tarafından 
imza edilir. 

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

BEŞİNCt FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasından bed' 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat birinci senei ma
liye müstesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi kâ
nunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır. Mec
lisi idare her sene nihayetinde şirketin matlubat ve düyunatını havi bir 
defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesaba-
tını heyeti umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae ve 
tebliğ edecek ve hini içtimaında takdim eyliyecektir. Heyeti umumiyeye 
dahil olmak salâhiyetini haiz olan hissedar mezkûr defterleri ve hesa
batı mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve re'sülmale 
mahsub akçe beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvelâ bilâ 
istisna hisselerin cümlesine faiz olarak yüzde beş ve saniyen ihtiyat ak
çesini teşkil etmek üzere yüzde beş ifraz olunduktan sonra kusurunun 
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yüzde beşi mütesaviyen müdirana ve yüzde doksan beşi hissei temettü 
namile hissedarana tevzi edilir. 

Madde 37 — Heyeti Umumiye hisse senedatının her sene bir 
mikdarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı safiyeden 
her sene yüzde bir mikdar akçenin ifrazına karar verebilir. Ve şu hal
de kur'a isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei temettü verilecek, 
ve fakat faiz ita olunmayacaktır. 

YEDİNCİ FASIL 

İhtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettiiatı seneviyeden 
müfrez mebaliğden hasıl olacak ihtiyat akçesi masarifi fevkalâde ve 
gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçenin mikdarı şirket ser
mayesinin öşrüne müsavi bir reddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz 
olunmayacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde beş faiz veya te
mettü itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ik
mal edilebilecektir. 

Madde 40 — Şirketin inkızayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle hisse

daran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve 

kat'ı muamelâtı beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeple olur ise 
olsun heyeti umumiyeyi içtimaa davetle şirketin müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini teklif 
edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile birleş
mesi maddeleri Hükümeti Seniyenin ruhsatına mütevakkıfdır. 

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

Madde 43 — Şirketin müddeti munkaziye oldukta veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesih olundukta içtima eden heyeti umumiye şir-
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ketin sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap 

için bir veya bir kaç memur tayin edecektir. Heyeti Umumiye şirketin 

mevcud olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi 

iktidar ve salâhiyetini istimale devam edecektir. Kat'ı muhasebe memuru 

heyeti umumiyenin kararı ve Hükümeti Seniycnin müsaadesile şirketi 

mefsuhanın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete veya 

ahar bir kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir. 

Madde 44 — îşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen hu-

susata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket ser

mayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatmı hamil hissedaran hazır 

olmadıkça ceryan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 

• 

N o : 6 9 — Fabr ika lar ın birinci deiu tesisi için 'laı-içîcıı c e l b 
o lunacak m a k i n e ve ;ıli';t v.e edevatı sa'renîıı g ü m r ü k 

r e sminden muaf iyet ine dair talimat 

2 Rrreb 130:>. 20 •iııl,rıt )304 

Madde 1 — Buhar ve sair vesait il" tahrik olunur fabrikaların 

birinci defa tesisine mahsus olmak üzere ashabı tarafından hariçten 

celb ettirilecek makina ve alât ve edevatı sairenin gümrük resminden 

muafiyeti için muayyen olan on beş sene müddetin tarihi inkızasından 

itibaren on sene daha temdidi muafiyet olunmuştur. 

Madde 2 — İşbu muafiyetten istifade edecek olan bilcümle fab

rika müessisleri kavaidi aliyeye ittibaa mecburdur! v: söyle '.i te is olu

nacak fabrikaların mevkileri ile bunlar için celbolunacak makina ve 

alât ve edevatın cins ve miktarını mübeyyin defteri taşrada hükümeti 

mahalliye ve Dersaadelte Şehremaneti vasıtasile Ticaret ve Nafıa Naza-

retine gönderilecek ve bu defter Nazaret heyeti fenniyesince ıclkik ve 

tasdik ile Babıâliye irsal olunarak Şûrayı Devletçe ve Meclisi Vükelâca 

dahi tetkik ve tasdik edildikten sonra ba mazbata atebei alyayı cenabı 
Padişahiye arz ve istizan olunacaktır. 

Madde 3 — Maddei sabıka mucibince arz ve takdim olunan defter 

üzerine mucibince iradei seniyei hazreti parjişahî şeref müteallik bu-

yuruldukta defter rüsumat emanetine gönderilecek ve emanetçe dahi 

eşyayı varidenin gümrükçe cari olan usule tevfikan muayenesi bil icra 
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defteri mezkûr münderecatına mutabakatı tebeyyün ederse gümrükten 
bilâ resim imrar ettirilecektir. 

Madde 4 — Rüsumat emanetine gönderilecek defterde muharrer 
ve bu talimat mucibince gümrük resminden muaf olan alât ve edevat 
ile beraber müessisler tarafından celbolunmuş fazla eşya zuhur ederse 
bunların memaliki şahaneye idhali mücaz olanlar için nizamen lâzım 
gelen resim bilistifa imranna müsaade olunur ve idhali memnu olduğu 
indelmuayene tebeyyün edenler ahzuzabt edilir . 

N o : 7 0 — Tanzifat Kara rnames i 

14 recrb 1306, 4 mart 1305 

Madde 1 — Bilcümle hane ve dükkân ve mağazalar ile sokakların 
süprüntüleri süprüntü arabalarile ve araba girmeyen sokakların süp-
rüntüleri küfeli beygirler veya vesaiti saire ile tanzifat memurları taraf
larından kaldırılacaktır. 

Madde 2 — Cemiyetli olan mahallerin her gün alessabah süprün
tüleri kaldırılıp tenha mahallât sokakları icabına göre gün aşırı veyahut 
üç günde bir kere yoklanıp emri tanzifata itina edilecektir. Bu misillû 
mahallerde nihayet üç günden ziyade süprüntü kalacak olur ise eimme 
ve ahali canibinden dairelere şikâyet olunacak ve dairelerce memurları 
mes'ul ve muateb tutulacaktır. 

Madde 3 — Hane ve dükkân ve mağazaların derunlarında her kim 
ikamet eder ise anlardan zirde gösterildiği veçhile rüsumu tanzifiye 
alınacaktır ve fakat boş bulunan hane ve dükkân ve mağazalardan boş 
kaldığı müddetçe tanzifat resmi alınmıyacaktır. 

Madde 4 — Devairi belediye tanzifat resmini mah bemah tahsile 
memur ve hane dükkân ve mağazalarda ikamet edenler dahi işbu daire
lerin mührü resmilerile memhur ve hane ve dükkân ve mağazalar nu
maraları muharrer olarak memurları yedinden beher ay için bir matbu 
makbuz alarak ifaya mecburdur. 

Madde 5 — Rüsumu tanzifiyeyi mah bemah veyahut sene nihaye
tinde tediyeden istinkâf eyliyenler olduğu halde rüsumu mezkûre Der
saadet Devairi Belediye Kanununun altmış dördüncü maddesi hükmüne 
tevfikan emlâkinin ferağ ve intikali için devairi belediyece muamelei 

T. 1 C 6 F. 21 
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lâzime icra olunmayıp tehir edilmek ve maaş ve sehim ve mukataası 
var ise anlardan katolunmak suretlerile tahsil olunur. 

İşbu karar namenin icrayı ahkâmına şehremaneti celilesi memur
dur ve kablelicra gazetelerle ilân olunacağı gibi mahsus varakai matbua 
ile mahal lâta ve esnaf kethüdalarına dahi tebliğ olunacaktır. 

Rüsumu tanzifiyenin nisbeti istifasını 
mübeyyin tarife 

Haneler 

Şehri 
Kuruş Para 

1 Kıymeti mevzuası beş bin kuruştan dun olan aceze ha
neleri müstesna olmak üzere kıymeti tahririye esas itti-
hazile beş bin bir kuruştan yirmi bin kuruşa kadar olan
lardan. 

2 20 Kıymeti mevzuası yirmi bin bir kuruştan elli bin kuruşa 
kadar olanlardan. 

5 Kıymeti mevzuası elli bin bir kuruştan yüz bin kuruşa 
kadar olanlardan. 

10 Kıymeti mevzuası yüz bin bir kuruştan yüz elli bin ku
ruşa kadar olanlardan. 

15 Kıymeti mevzuası yüz elli bin bir kuruştan ziyade olan
lardan. 

Dükkân ve mağaza ve otel ve birahane ve hamam ve salhaneler 

Şehrî 
Kuruş 

1 Kıymeti mevzuası beş bin kuruşa kadar olanlardan. 

2 Kıymeti mevzuası beş bin bir kuruştan on bin kuruşa kadar 
olanlardan. 

3 Kıymeti mevzuası on bin bir kuruştan on beş bin kuruşa kadar 
olanlardan. 

4 Kıymeti mevzuası on beş bin bir kuruştan yirmi bin kuruşa ka
dar olanlardan. 

5 Kıymeti mevzuası yirmi bin bir kuruştan elli bin kuruşa kadar 
ve daha ziyade olanlardan. 
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No: 71 — Memurin Kefalet Nizamnamesinin 10 Safer 1307 
tarihli 8 inci maddesini muaddil maddei 

nizamiye [*] 

16 receb 1306. 7 mart 1305 

Madde 8 — Bir memurun kefili vefat veya istifa eder ise bu kefilin 
tarihi vefat veya istifasından muteber olmak üzere yerine o memurun 
iki ay müddet zarfında diğer kefil göstermesi iktiza edecek ve bu müd
det muhasebesi behemehal rüyet olunacak ve tehiri muhasebeye sebeb 
olanlar mesul olacaktır. Tecdidi kefalet etmiyen memura müstafi na-
zarile bakılacaktır. İşbu memurlardan bilfiil akçe kabz ve hıfzı vazife-
sile mükellef olanların kefillerinin vefat veya istifası günlerinden iti
baren tecdidi kefalet için muayyen olan müddete değin vazifesine ma
fevkindeki kefilli memur tarafından nezaret olunarak şu müddet zarfın
da o memur zimmetine akçe* geçirecek olur ise tazmininde mafevkindeki 
kefilli memur müşterek tutulacaktır. 

[*] Memurin kefalet nizamnamesi: 1 inci tertip düsturun 4 üncü 
cildinin 692, 

Memurin kefalet nizamnamesi zeyli: 1 inci tertip düsturun 3 üncü 
cild zeylinin 119, 

Memurin kefalet nizamnasi 8 inci maddesinin tadili, 1 inci tertip 
5 inci cild düsturun 926 nci sahifesindedir. 

No: 72 — Devletçe mubayaa olunacak eşyanın tüccaranı 
Osmaniyeden iştirası hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

İngiltere tebaasından Kope biraderlerin babı seraskerî ile tersane
yi âmireye ita etmiş oldukları erzak esmanından dolayı matlûbları olan 
mebaliğin faiz ve sairesinden dolayı daireteyni mezkûreteyn ile hazinei 
celile aleyhine ikame eyledikleri davanın muhakemesinde bulunmak için 
hazinei celile dava vekiline terfik edilen Ohannes beye iki yüz lira ücret 
itası istizanına dair tezkerei maruza üzerine şerefsadır olup tebliğ olunan 
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iradei seniyei cenabı ciharıbani cümlei ahkâmı münifesinden olduğu veç
hile ecnebiler ile bu makule ahz ve itada daima bir davaya tesadüfle hazi-
nei devletin mutazarrır olmakta idüğü emsalile müsbet olmasile bun
dan böyle devletin mubayaasına mecbur olduğu eşyanın tebaai devleti 
aliyeden olan tüccardan mubayaa edilmesi ve mubayaası iktiza eden 
eşyadan mutlak Avrupalı tüccarın vereceği şey olduğu takdirde bu babda 
dahi ileride hazinei celilece dava kapısı küşadına mahal bırakılmaması 
ve Avrupadan celbine muhtaç eşyanın itasına tebaai devleti aliyeden 
müteahhidler zuhur eylediği halde tercihan tebaai osmaniyeden olan 
tüccar ve müteahhidlere sipariş kılınması hususunun usul ittihazı mü
nasib ve icabı menfaate muvafık görünmesile mucibince devairi lâzi-
meye tebligat icrası bilittihad tezekkür olunmuş ise de olbabda ve kati-
bei ahvalde emrü ferman hazreti veliyyülemir efendimizindir. 

24 receb 1306, 15 mart 1305 

Arz tezkeresi 

Devletçe mubayaasına mecburiyet hasıl olan eşyanın tebaai osma
niyeden olan tüccar tarafından ahz ve iştirası ve Avrupadan celbine 
ihtiyaç görülecek şeylerin itasına tebaai devleti aliyeden talip zuhur eder 
ise onların ecnebilere tercihi hakkında şeref efzayı sunuh ve sudur olan 
emrü ferman isabeti beyan cenabı cihanbanii mantuku münifi veçhile 
devairi lâzimeye tebligat icrası tezekkür olunacağına dair Meclisi Mah
susu Vükelâdan kaleme alınan mazbata leffen arz ve takdim kılınmış 
olmakla olbabda her ne veçhile iradei seniyei cenabı mülûkâne şeref 
müteallik buyrulur ise mantuku âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei 

senaveri terkim olundu efendim. 
24 receb 1306, 15 mart 1305 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahi şeref müteallik buyrulmuş olmakla emrü ferman 
hazreti veliyülemrindir. 

25 receb 1306, 16 mart 1305 
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N o : 7 3 — Dersaadet ve bi lâdı selöse e m i r k v e l i s i bekayası 
iç in 1 3 0 0 senes inden 1 3 0 4 senesine kadar « l a n maa r ,at 

vesairenin sureti k a b u l ü n e dair i rade 

Meclisi Vükelâ Mazbatası 

Maliye Nezaretinin meyanei bendegânemizde mütalea olunan tez
keresinde Dersaadet ve bilâdi selâse emlâk vergisi bakayası elli sekiz 
milyon altı yüz bu kadar bin kuruş derecesinde olmasile bu babda bir 
tedbiri mahsus ittihazı lâzım geldiğinden üç yüz beş senesi iptidasından 
itibaren işleyecek vergi için sahibi deynin zatine aid sehim ve mukataa 
faizlerinin kendi maaşının ve istikrazı dahilî tahvilâtı kuponlarının 
mahsubu usulü kemakân cari olmak üzere geçen üç yüz senesinden üç 
yüz dört senesi nihayetine kadar beş sene müddete aid vergi bakayası 
için alelûmum memurin ve mazulin ve mütekaidin ve muhtacin ve çırak
lık ve yurtluk ve ocaklık vesaire maaşatile eshamı cedide ve mübeddele 
ve mukataa ve tımar ve zeamet faiz ve bedelâtının l.er kimin namına 
olur ise olsun ve sinini muharrerenin hangisine aid bulunur ise bulun
sun irad ve masraf veçhile kabul ve mahsubu ve bunun için üç yüz beş 
senesi ağustos nihayetine değin müddet tahsis olunarak müddeti mezkûre 
içinde borcunu vermiyenler olur ise muvafakatlerine bakılmayarak de
vairi merkeziyeden celbedilecek defterler üzerinde ulıdelerindeki emlâk 
vergisinin maaşlarından ve sehim ve mukataa ve saire faiz ve bedelâtın-
dan hazinece mahsub edilmesi ve maaş ve sehmi olmıyanlar borçlarının 
müddeti mezkûre inkıza ettikten sonra nakden tahsili ve kıyemi emlâkin 
tadili istidasında bulunanlar deyinlerinin dahi kıyamei atika ürerine ve 
mahsub suretile tesviyesinden imtina eyledikleri halde tadilât icrası 
lâzım gelse bile nakden tediyei deyne mecbur tutulması lâzım geleceği 
ve Dersaadet emlâk vergisinden şehremanetine verilmekte olan yüzde 
on beş verginin nakden tahsili ile meşrut olacağına nazaran bunun mah-
subatı mezkûreye şümulü olamamak tabiî bulunduğu beyanile icrayı 
icabı iş'ar olunmuş ve bu suret bakayayı mebhusenin bir taraftan tesrii 
istifası ve diğer taraftan dahi düyunu hazinenin tesviyesi gibi suhulet 
ve menfaati müstelzim olarak münasib görünmüş olduğundan Emaneti 
müşarileyhaya emlâk vergisi tahsilatından verilmekte olan yüzde on beş 
aidat hakkında bedehu bir karar verilmek üzere bermucibi tezkere ifayı 
muktezası için Nezareti müşarileyhaya mezuniyet itası müttehiden te
zekkür ve tensib olunarak mezkûr tezkere leffen arz ve takdim olundu 
ise de olbabda ve katıbei ahvalde emir ve ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

28 receb 1306, 19 mart 1305 



Arz tezkeresi 

Dersaadet ve bilâdi selâse emlâk vergisi bakayası için üç yüz sene
sinden üç yüz dört senesi nihayetine kadar olan maaşat ile esham ve 
mukataat ve sairenin sali hal ağustos nihayetine kadar sureti kabul ve 
mahsubu hakkında Maliye Nezareti Celilesinin tezkeresi üzerine Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan kaleme alman mazbata mezkûr tezkere ile beraber 
arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile iradei seniyei 
hazreti padişahı müteallik ve şerefsudur buyurulur ise mantuku münifi 
infaz olunacağı beyanile. 

28 receb 1306, 19 mart 1305 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei haz
reti hilâfetpenahî müteallik ve şerefsudur buyurulmuş olmakla olbabda. 

29 receb 1306, 20 mart 1305 

N o : 7-A — 3 zilhicce 1 2 9 4 tarihli infakı eytam ve tramil 
ricali ilmiye nizamnamesinin 19 uncu nıaddei nıtısah-

hahasile maddei mezkûreye müzeyyel 
fıkrai nizamiye [*] 

12 şaban 1306, 1 nisan 1305 

Madde 19 — İşbu nizamnameye tatbikan maaş tahsis olunacaklar
dan evlâdın zükûru yirmi yaşını tekmil ve inasile zevcat ve ümmü ve
ledi nefislerini ere tezviç edinceye değin maaşlarını alıp badehu katolu-
nacaktır fakat bunların içinde alil ve kâr ve kisbe gayri muktedir olan
ların maaşları ibka kılınacaktır ve badelizdivaç müfarekat eden veya 
zevci vefat eyliyen evlâdı inas ile zevcat ve ümmü veledin muhassas olup 
tezevvüçleri hasebile alelûsul katedilmiş olan maaşları iadeten tahsis 
ve ita olunacaktır. 

Salifüzzikir 19 uncu maddeye zeyl 

Zevci müteveffasından dolayı hasbelnizam maaşa nail olanlar ol
duğu halde işbu muhassas maaş pederinin vefatından naşi müstehak ol
duğu maaştan noksan ise bunun noksanı ikmal edilecektir. 

[*] İnfakı eytam ve eramili ricali ilmiye nizamnamesi: 1 inci 
tertip düsturun 4 üncü cildinin 85 inci sahifesindedir. 
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No: 75 —• 5 receb 1305 tarihli Memurini Mülkiye Terakki 
ve Tekaüd Kararnamesinin 35 inci maddei 

musahhahası [*] 

12 şaban 1306, 1 nisan 1305 

Madde 35 — Hizmet mukabili tekaüd için meşrut olan müddeti 
ikmal edipte kablettekaüd veyahut badettekaüd vefat edenlerle otuz 
dokuzuncu madde mucibince müddeti hizmeti tam on seneye baliğ ol
duğu halde fevt olanların ve otuzuncu maddede gösterilen ahvalden naşi 
tekaüd maaşına nail olduktan sonra veya nail olmadan irtihal edenlerin 
bir yetimine müteveffanın müstehak olduğu maaşın nısfı beş yüz kuruşu 
geçmez ise ita olunur ve eytamın taaddüdü halinde işbu nısıf maaş be
yinlerinde mütesaviyen taksim kılınır ve bunlardan vefat edenler ile 
zükûrdan olub da yirmi yaşını ikmal eyliyenlerin ve maştan tezevvüç 
edenlerin taksimi mezkûrdan isabet eden hisseleri katolunarak diğer 
yetim ve yetimelerin maaşlarına zammolunur ve badelizdivaç müfarekat 
eden veya zevci vefat eyliyen inasın sandıktan muhassas olup tezevvüçleri 
hasebile alelûsul katedilmiş olan maaşları iadeten tahsis ve ita kılınır 
ve bu maaş hini kat'ında diğer yetim ve yetimelerin maaşlarına zammo-
lunmuş ise aslına irca edilir. 

[*] Memurini mülkiye terakki ve tekaüd kararnamesi: 1 inci tertip 
düsturun 4 üncü cild zeylinin 8 inci sahifesindedir. 

No: 76 — Erkân, ümera ve zabıtanı askeriye ailesine tahsis 

olunacak maaşlara mütedair nizamnamenin 5 inci 

maddesinin 1 inci fıkrai musahhahası [*] 

12 şaban 1306, 1 nisan 1305 

Birinci maddede mezkûr olan maaş erkek yetimlere yirmi yaşına 
ve kız ve dul yetimler ile zevcei metrukeye ve ümmehata ere varıncaya 
kadar ita olunur ve badel izdivaç müfarekat eden veya zevci vefat eyliyen 
inasın hini tezevvücünde alelûsul katedilmiş maaşı var ise bu maaş 
iadeten tahsis ve ita kılınır ve bu maaş hini kat'ında diğer yetim ve 
yetimelerin maaşlarına zammolunmuş ise aslına irca edilir. 

[*] Erkân, ümera ve zabitanı askeriye ailesine tahsis olunacak 
maaşlara mütedair nizamname: 1 inci tertip düsturun 6 nci cildinin 
sahif esindedir. 
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No: 77 — 2 zilkade 1305 tarihli devairi askeriyede müstahdem 
memurin ve ketebei mülkiye tekaüd nizamnamesinin 

19 ve 21 inci maddei musahhahası £*] 

12 şaban 1306, 1 nisan 1305 

Madde 19 — Pederinin hini vefatında dul bulunan evlâdı inas dahi 

müstehakkı maaştır bunlardan zevci müteveffasından dolayı hasbennizam 

maaşa nail olanlar olduğu halde işbu muhassas maaş pederinin vefatın

dan naşi müstehak olduğu maaştan noksan ise bunun noksanı ikmal 

olunur. 

Madde 21 — Eytamı zukûra verilecek maaşlar yirmi yaşlarını ikmal 

ettiği ve eytamı inas ve zevcat ve ümmehat ve ceddata verilecek maaşlar 

dahi ere vardıkları anda katolunur şu kadar ki bunlardan iki gözü amâ 

ve mefluç ve muk'ad ve mecnun menzul olanların maaşları kaydı hayat 

ile ibka ve ifa olunur ve bir de ahvali mesrude derecesinde bütün bütün 

kârvekisbden kalmış mertebede malûl olduğu ve kanunen maaşa nailiyet 

derecesinde bulunduğu tıbben tahakkuk ve tebeyyün eden evlâdı zükûra 

yirmi yaşını ikmal etmiş olsa bile yine kaydı hayat şartile maaş ita olu

nacağı gibi badel izdivaç müfarekat eden veya zevci vefat eyliyen ey

tamı inas ve zevcat ve ümmehatın muhassas olup hini tezevvücünde alel

usul katedilen maaşları iadeten tahsis ve ifa olunur ve on altıncı madde 

hükmünce bu maaş hini kat'ında diğer yetim ve yetimelerin maaşlarına 

zam olunmuş ise aslına irca edilir ve hakkını ıskat ederek ve haber ver-

miyerek maaş alanlar olur ise onuncu maddede muharrer muamele icra 

kılınır. 

[*] Devairi askeriyede müstahdem mamurin ve ketebei mülkiye 
tekaüd nizamnamesinin 1 inci tertip düsturun 6 nci cildinin sahife-
sindedir. 
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No: 78 — Esnanı redife dahilinde bulunan memurinden silâh 
altına alınmaktan müstesna bulunacaklar hakkında 

iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Sınıfı redife dahil olupta silâh altına alınan defteri hakanı me
murin ve ketebesinin ve bu kabilden olan vergi kâtiblerile memurini 
adliyenin avdetlerinde memuriyeti asliyelerinde istihdam olunmak üzere 
nıfıs maaşlarile yerlerine vekil tayin kılınarak nısfı diğerinin ailelerine 
verilmesi hakkında şayan buyrulan müsaadei seniyeye tatbikan me
murin ve ketebei saire haklarında da icrayı muamele olunması istizan 
olunması üzerine her ne kadar kavanin ve nizamatı askeriyede memurin 
ve ketebenin istisnasına dair kayıt yoksa da hizmeti askeriye ile mü
kellef tutularak silâh altında bulundukları müddetçe yerlerine nısıf 
maaşla vekil tayini sureti ekseriya erbabı iktidardan vekil bulunamamak 
hasebile umuru devletin mecrayı intizamda cereyan edememesini intaç 
edeceği melhuz olduğundan bu kabilden olanların hizmeti askeriyeden 
istisnası zımnında meclisi askerice bir karar ittihazile arzı atebei ulya 
kılınması hakkında şerefsadır olan iradei seniye mantuku münifi veçhile 
sebkeden tebligata cevaben tarafı seraskeriden meb'us tezkerei melfuf 
meclisi askeri mazbatasile beraber meyanei acizanemizde mütalea olun
du: Mazbatai mezkûrenin hülâsası mükellefiyeti askeriye tahtında bu
lunan maahller ahalisinden gerek Dersaadette ve gerek taşrada müstah
dem memurin ve ketebeden mühim ve mutena memuriyetlerde bulunan
ların ekseri bittabi esnanı redifeyi tecavüz etmiş olacağı ve esnanı redi-
fede bulunanların mikdarı ise cüz'i olacağı mütaleasına göre bu kabil
den olanların istisnasına lüzum görülemediğinden ve umuru mühimmede 
müstahdem olmayan memurini saire ile ketebenin istisnaları ise kuvayı 
redifeye noksan terettübünü istilzam ederek caiz olamayacağı gibi hiz
meti devlette bulunanlardan bedeli nakdî veripte memuriyeti asliyelerin
den infikâk etmemek isteyenlere gelince bedeli nakdî vereceklerin bulun
dukları mahalle en yakın mevkii askeride beş mah talim etmeleri hakkın
daki mükellefiyeti kanuniyeyi dahi mumaileyhimin bulundukları mahal
lerdeki askeri nizamiye veya redife zabitanı marifetlerile sabahlan mü-
nasib müddetlerde talim ile ifa etmeleri kabil görüldüğünden bahsile ana 
göre icrayı icabı beyanından ibaret bulunmuş isede salifüzzikir iradei 
seniyei cenabı padişahî hükmü âlisi memurin ve ketebeden hizmeti aske
riye ile mükellef olacakların silâh altında bulundukları müddetçe yerle-
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rine erbabı iktidardan vekil bulunamayıpta umuru idarenin mecrayı in
tizamında cereyan edememesi mülâbazasına mahal kalmamak için bir ka
rar ittihazını mutazammın ve ayni isabet bulunmasına mebni olbabda 
cereyan eden müzakere neticesinde esnanı redife dahilinde olupta mu
tasarrıflık ve defterdarlık ve maliye müfettişliği ve mehakimi adliye 
reisliği ve muhasebecilik ve mektupçuluk ve kaymakamlık ve müddei
umumilik ile mecalisi idare baş kitabetinde ve mekâtibi rüşdiye muallimi 
evvelliğinde müstahdem olanların memuriyette bulundukları müddetçe 
silâh altına alınmaktan istisnası maddesinin usul ittihazı husulü mak
sadı temin edeceği cihetle olveçhile icrayı icabı müttehiden tensib olu
narak tezkerei mezkûre ile melfufu arz ve takdim edilmiş isede olbabda 
ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyyülemir efendim izindir. 

20 şaban 1306, 9 nisan 1305 

Arz tezkeresi 

Esnanı redife dahilinde olupta mutasarrıflık ve defterdarlık ve 
maliye müfettişliği ve mahakimi adliye reisliği ve muhasebecilik ve 
mektupçuluk ve kaymakamlık ve müddeiumumilik ile mecalisi idare baş 
kitabetinde ve mekâtibi rüştiye muallimi evvelliğinde müstahdem olan
ların memuriyette bulundukları müddetçe silâh altına alınmaktan istis
nalarının usul ittihazı hakkında Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme 
alınan mazbata melfuflarile arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda 
her ne veçhile iradei seniyei hazreti padişahı şerefmüteallik buyrulur 

ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî terkim 
olundu efendim. 

20 şaban 1306, 9 nisan 1305 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufatile beraber manzum âli buyrulan 
işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenihi şerefmüteallik buyrulmuş ve müstahdemini muma-
ilyehinden maada dahili esnan bulunan bilcümle memurinin dahi silâh 
altına alınmaktan istisnalarının kaide ittihazı dahi cümlei emrü fer
manı hümayunu cenabı cihanbaniden bulunmuş olmakla olbabda emrü 
ferman hazreti veliyyülemrindir. 

22 şaban 1306, 11 nisan 1305 
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No: 7 9 — Hıttai Hicaziyede tebaai ecnebiye ile izdivaç eden 
nisvanı Osmaııiyeııin mutasarrıf oldukları emlâk 

hakkında olunacak muameleye dair 
iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde mü-
talea olunan işbu mazbatasında Hicaz kıt'asında tebaai ecnebiye ile te-
zevvüç edecek nisvanı osmaniyenin uhdelerinde bulunan emlâkin hükü
met namına zabtile beraber tabaai devleti aliyeden olduğu halde tebdili 
tabiiyet edenlerin zevcelerinden resmen tebdili tabiiyet etmiyenlerin kema-
kân devamı hakkı tasarrufları ve fakat badelvefat emval ve emlâki metru
ke! eri tebaai ecnebiyeden olan zevç ve evlâtlarına intikal etmemesi ve 
bu kararın ilânından evvel tebaai ecnebiye ile izdivaç eden nisvanın tahtı 
tasarrufunda bulunan emlâkin tebaai devleti aliyeden zuhur edecek talip
lerine satılması zımnında üç ay müddet tayin olunarak bu müddet zar
fında satılmayan emlâkin dahi zabt ve müsaderesi hususlarının lüzumu 
ilânı dermeyan olunup vakıa hıttai Hicaziyede ecanibin hakkı istimlâki 
memnu olduğu ve tebaai ecnebiye ile izdivaç eden nisvanı osmaniyenin 
zevçlerinin mensub oldukları devlet tebaasından addolunacakları cihetle 
böyle bir kararın ittihaz vc icrası lâzimeden olmakla beraber tayin olu
nan üç ay müddet emlâk furuhtu için kâfi olamamasile işbu müddetin 
altı mah olmak üzere bermucibi mazbata icrayı icabı tezekkür ve tensip 
kılınd". ise de katibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyyülemir efendi-
mizindir. 

İÜ şaban 1306, 2 nisan 1305 

Arz tezkeresi 

Hittai Hicaziyede tebaai ecnebiye ile izdivaç eden nisvanı osmani
yenin mutasarrıf oldukları emlâk hakkında edilecek muameleye ve mü-
teferriatına dair Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu 
Vükelâdan bittadil tezyil olunan mazbata lef fen arz ve takdim kılın
makla münderecatı hakkında her ne veçhile iradei seniyei cenabı pa-
dişahi şeref müteallik buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği be-
yanile tezkerei senaveri terkim olundu. 

13 şaban 1306, 2 nisan 1305 
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İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyurulan işbu tez
kerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei Hazreti 
Hilâfetpenahi şeref müteallik buyurulmuş olmakla olbabda emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

24 şaban 1306, 13 nisan 1305 

ı\<>: 8 0 — Mahalle şekline konulmak üzere parça parça 
satılan arazii emiriye ve mevkufeden alınan ruhsatiye res

minin lagvile yalnız üzerlerine ebniye inşasında 
icare ve mukataa takdiri hakkında 

iradei seniye 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi Mazbatası 

Selanik Şehri haricinde sahilhaneler cihetinde vaki mahallerin bey' 
ve şirasında defteri hakanı kalemince bedeli mebiin yüzde onu nisbe-
tinde ebniye ruhsatiyesi namile resim istenilmekte olup ancak mezkûr 
mahaller sık sık alınıp satılmakta olmasile her alım ve satımda harcı 
ferağdan başka bir de ruhsatiye resmi istenilmesi ahaliyi akdi muame
lâttan menetmekte olduğu cihetle mezkûr ruhsatiye resminin affı hak
kında bazı mütaleatı havi Selanik Vilâyeti Meclisi İdaresinden meb'us 
mazbata üzerine Dahiliye Nezareti Celilesinden Defteri Hakani Nezareti 
Celilesile muhabereyi şamil tezkeresi ve melfufu 13 cemaziyelahir 1306 
tarihinde Şûrayı Devlete ita kılınmkla Dahiliye Dairesinde kıraat olun
du. Mezkûr mazbatanın hülâsa» mealinde mahalle şekline konulmak 
için parça parça bilifraz satılacak ham araziden yüzde on kuruş ruh
satiye resmi alınması usulünün ittihazı düsturun dördüncü cildinde mün
deriç tezkerei saniyede gösterildiği veçhile tamimi maarif için mücoddr-
den küşad olunacak ınekâtip masarifine karşılık tedariki maksadından 
ibaret olup halbuki emlâk ve araziden istifa olunmakta olan vergi ve 
aşara nisbetle maarif için malûmülmikdar hissei iane istihsali sureti 
lakırrur ederek maksadı mezkûr tamamile temin edilmiş olduğu misil
lû haddi zatında ağırlığı derkâr olan bu resmin devamı ahzı arazii mez
kûrenin kesri revaç ve tedennii fiatını müstelzim olarak ashabı haklarında 
haşaratı külliyeyi ve ümranı memlekete ve varidatı belediyeye mazarratı 
ve re3mi ferağın tedennisi hasebile hazinei celileye hasar terettübünü 
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mucib olmakta idüğünden salifüzzikir mahallerin hini ferağında ke
makân yüzde beş harcı ferağ ahzile iktifa olunarak ruhsatiye resminin 
ahzından sarfı nazar edilmesi gösterilmiş ve Defteri Hakanı Nezareti
nin cevabında resmi mezburnn ağırlığı cihetile kariye ve kasabalar ci
var ve kenarlarında ebniye inşasile mahallât teşkiline müsaid olan ve 
parça parça tefriki halinde teferruğuna talipleri bulunan yerleri ashabı
nın ifraz ve ferağ edememekte oldukları ruhsatiye resmi olarak 3enevî 

tahakkuk etmekte olan varidatın cüz'i bir raddede kalmasile müstedel 
bulunduğundan iş'an mahallî veçhile resmi mezkûrun istifasından sarfı 
nazar olunması münasib olacağı misillû icareteyn suretile veya muka-
taaya merbut olarak tasarruf olunan arazii mevkufe üzerinde ebniye 
inşa olunacak olduğu halde mevzu olan usul iktizasınca bunlardan ica
reteyn suretile tasarruf olunan yerlerin her yüz zıraına isabet eden 
icarei kadimesine şehrî kırkar ve mukalaalı arazinin her yüz zıraına 
isabet eden muka(aıı kadimesine şehrî altmışar akçe zam olunmakta 
olup halbuki haddi intikali tevsi olunan müsakkafat ve müstagallâtı 
mevkufeye hasbenni/am müceddeden tahsis kılınan icarat bunların kıye-
mi hazıraları itibarile binde bir kuruş olarak takrir edilmekle ve 
bilicareteyn tasarruf olunan yerlerden maada mııkataasının zam ve tez-
yidile ve arazii mevkufei öşriyeden olduğu halde dahi müceddeden mu
kataa lakdirile üzerinde ebniye inşasına ruhsat verilecek arazi ise teva
rüs ve intikalde mülk ebniyeye tâbi olacağı cihetle haddi intikali tevsi 
olunan müsteğallatı mevkufe idadına geçmekte olmasına \e bilcümle 

rüsum ve tekâlif ile ferağ ve intikal harçları dahi kıyemi emlâk ve ara
zinin esas ittihazile istifa olunmakta bulunmasına göre böyle bir esası 
salim mevcud iken icara t ve mukataatın miktarı zıraa nisbetle zam 
ve tezyidi münasib olmayacağından ve zaten sırf mülk olan arsalarda 
ebniye inşa etmek hususunda ashabı muhtar olarak bunun için de ebniye 
kanunnamesinde münderiç rüsumu mahsustan maada bir şey istifası icab 
etmiyeceğinden salifüzzikir tezkerei samiye ahkâmının feshile badezin 
Dersaadet ve civarı ile taşralarda gerek mahalle ya gerek kariye teş
kili suretinde olsun ve gerek bağ ve bahçe dahil ve kenarında ve müte
ferrik mahallerde bulunsun alelûmum ham arazi üzerinde ebniye inşa 
ettirilmek istenildikte yalnız kanunnamei arazinin otuz ikinci maddesi 
hükmüne tevfikan sükna olmak üzere yapılacak binalar için iradei se
niyei cenabı padişahi istihsal ile biliktifa marüzzikir ruhsatiye resmi 
ahzedilmemekle beraber ebniye inşa edilecek mahal icareteynli veya 
mukataalı müstegallâtı mevkufeden olduğu halde icarat ve mukataatı 
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kadimeleri lâğvedilerek bunlardan icareteyn suretile tasarruf olunan 
müstegallâtı mevkufenin bilâhara haddi intikali tevsi ettirildiği takdir
de nizamen tahsis edilecek binde kırk para icarı başkaca istifa olunmak 
üzere kıymeti hazıralanndan senevî binde yirmi ve öşürlü arazii emiriye 
ve mevkufe ile mukataalı müstegallâtı mevkufeden üzerinde ebniye in
şa olunmak istenilen ham arazinin kıymeti hazıralarına senevî binde alt
mış para itibarile müceddeden icare veya mukataa takdir ve tahsis ve 
bunun arazii memlûkeden maada şimdiye kadar böyle üzerinde ebniye 
inşa edilmiş olan ham araziye dahi şamil tutulması ıttıratı muameleyi 
mucib olacağı beyan olunmuştur. 

Defteri Hakanî Nezareti aliyesinin dermeyan eylediği mütalea t 
muvafıkı maslahat olup fakat müceddeden ham arazi üzerine yapılacak 
ebniye sair emlâk gibi emlâk vergisi ve maarif hissei ianesi ile mükellef 
olacağı cihetle bunlardan başka olarak alınacak icare ve mukataai ze
minin mikdarı ağırca görünüp bu ise manii mamuriyet olacağından ica-
reteynli arazii mevkufe için ahzı gösterilen binde yirmi paranın on ve 
öşürlü arazii emiriye ve mevkufe ile mukataalı müstegallâtı mevkufe
den ahzı gösterilen binde altmış paranın otuz paraya tenzili ile bermu-
cibi iş'ar gerek Dersaadette ve gerek taşralarda ham arazi üzerine eb
niye inşasına ruhsat itasında alınmakta olan salifüzzikir yüzde on ruh
satiyenin badema ahzından sarfı nazar olunarak berveçhi muharrer ara
zinin nev'ine göre on ve otuz para icare ve mukataa tahsis ve bunun 
arazii memlûkeden maada şimdiye kadar böyle üzerinde ebniye inşa 
edilmiş olan ham araziye dahi şamil tutulması hususunun Defteri Ha
kanî Nezareti celilesine iş'arile vilâyata ve müstakillen idare olunan 
mutasarrıflıklara tebligatı lâzime icrasının Dahiliye Nezareti celilesine 
havalesi tezekkür kılındı olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrin-
dir. 

5 receb 1306. 23 şubat 1304 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai 
müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin meyanei acizanemizde mütalea 
olunan işbu mazbatasında esbabı tavzih edilmiş olduğu üzere gerek 
Dersaadette ve gerek taşralarda ham arazi üzerine ebniye inşasına ruh
sat itasında alınmakta olan yüzde on ruhsatiyenin badema ahzından 
sarfı nazarla icareteynli arazii mevkufe içirt binde on ve öşürlü arazii 
emiriye ve mevkufe ile mukataalı müstegallâtı mevkufe için dahi binde 
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otuz para icare ve mukataai zemin tahsisi ve bunun arazii memlûkeden 
maada şimdiye kadar böyle üzerinde ebniye inşa edilmiş olan ham 
araziye dahi şamil tutulması münasib ve tezyidi mamuriyeti mucib ola
cağından olveçhile ifayı muktezasının aid olduğu devaire havalesi müt-
tehiden tezekkür olunmuş isede katıbei ahvalde emrü ferman hazreti 
menlehülemrindir. 

13 jaban 1306, 2 nisan 1305 

Arz tezkeresi 
Arazii haliye üzerinde ebniye inşasında alınmakta olan ruhsatiye 

resminden sarfı nazarla arazinin nev'ine göre tahsisi lâzım gelen icare 
ve mukataanın mikdanna ve teferruatına dair Şûrayı Devlet Dahiliye 
Dairesinden tanzim ve Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olunan maz
bata leffen arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hakkında her 
ne veçhile iradei seniyei cenabı mülûkâne şerefmüteallik buyrulur ise 
mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî terkim kı
lındı. 

13 şaban 1306, 2 nisan 1305 
İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiie manzum âli buyrulan işbu tez
kerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniye hazreti 
hilâfetpenahi şerefsudur buymlmuş olmakla olbabda emrü ferman haz
reti menlehülemrindir. 

24 şaban 1306, 13 nisan 1305 

ISo: 81 — Menafi ve maarif hissei ianelerinin sureti istihsal ve 
ahzma dair kaleme alınıp mer'iyeti ahkâmma bilistizan 

tradei Seniyei cenabı Hilâfetpenahi şeref müteallik 
buyurulmuş olan nizamname 

4 ramazan 1306, 22 nisan 1305 
Madde 1 — öşre tâbi mahsulâtı arziyeden istifa kılınan menafi 

ve maarif iane hisseleri varidatı öşriye ile birlikte ihale veyahut ema-
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neten idare olunacak ve aşar hakkında carî olan nizamat işbu menafi 
ve maarif hisseleri hakkında da carî ve mer'i olacaktır. 

Madde 2 — îhalât icra olundukça mülteziminden ve eğer müza
yede abalii kura üzerinde takarrür etmiş ise ahalii kuradan bedeli iha
lenin Hazinei maliyeye aid kısmı için başka ve menafi ve maarif his
seleri olan on bir buçuktan bir buçuk kuruş için başka ve şeraiti sai-
releri yekdiğerine muvafık iki kıt'a deyn senedi alınacaktır. 

Menafi ve maarif hisseleri için alınacak deyn senedi numuneleri 
işbu nizamnameye raptolunmuştur. 

Madde 3 — Aşarı emaneten idare olunan mahallerde menafi ve 
maarif hisseleri varidatı öşriyeyi taşır eden memurin marifetile va
ridatı mezkûre ile birlikte tahsil olunur ve tahsilatı naktiyenin beher 
on bir buçuktan bir buçuk kuruş taşir ve tahsil mahallerinde bilifraz 
irsaliye pusulasile beraber doğrudan doğruya Ziraat Bankası şubesine 
veyahut sandığına irsal ve teslim kılınır ve bu irsalâtın miktarı mal 
sandıklarına mahsus hasılatı naktiyenin irsaliye pusulalarında dahi gös
terilir ve tahsilatı ayniyenin kezalik on bir buçuktan bir buçuğu ziraat 
bankası memurları marifetile bilnıüzayede furuht olunmak üzere an-
barlara hini iddiharınde tefrik olunur. 

Madde 4 — Menafi ve maarif hisseleri için ikinci madde muci
bince mültezimden veyahut ahalii kuradan alınacak bir kıt'a deyn se
nedi hangi kazada tanzim olunmuş ise olkazadaki ziraat bankası şubesi 
veyahut sandığı namına yazdırılır ve bu senet mucibince takasiti muh-
telifede istihsal olunacak mebaliğ yekûnu derhal hükümet mal defter
lerinde seneden makbuzat ve yine ol tarihte seneden medfuat gösteril
dikten sonra makbuz senedi mukabilinde ol şube veyahut sandığa teslim 
olunur. 

Üçüncü madde mucibince ifraz olunacak iane hisseleri kazada nak-
ten tahassül etmiş ise akçanın mikdarı ve aynen istifa kılınmış ise bil-
müzayede takarrür eden bedeli mal defterlerinde irad ve masrafı gös-
teerilecek ve teslimat vaki oldukça ol kazada bulunan ziraat bankası 
şube veya sandığından senedi makbuz alınacaktır. 

Kazada ziraat bankası sandığı mevcud olmadığı halde menafi vc 
maarif hisselerini natık olan mültezim ve ahalii kura senedi emaneten 
idare olunan mahallerde hususu mezkûreye isabet eden mebaliğ veyahut 
ayniyat müzayede 'bedeli merkezi livada bulunan Ziraat Bankası şube
sine teslim olunmak üzere liva muhasebesine gönderilir. 
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Madde 5 — Ay nihayetinde merkezi livadaki Ziraat Bankası şubesi 
gerek işbu şubeye ve gerek liva dahilinde bulunan kazalar bank san
dıklarına seneden ve nakden ve aynen vukubulan teslimatın enva ve 
makadirini ve tarihlerini ve izahatı sairesini mübevyin nüshateyn ola
rak bir defter tanzim ile ol mah zarfında Hükümetçe vuku bulan ihalât 
ve tahsilata göre defter haricinde bir şey kalmadığını zirine beyan ve 
icabı halinde de şubenin defatir ve evrakını Hükümet kuyudile muka
bele eyledikten sonra liva muhasebesile şube meclisine tasdik ettirecek 
ve işbu defterin bir nüshası nezdi Hükümette ve diğeri şubede hıfz olu
nacaktır. 

Madde 6 — Ziraat Bankası şube ve sandıklarına teslim olunacak 
uukut bir kıt'a irsaliye puslasile beraber gönderilerek teslimatı vakıanın 
mikdarile hangi kariyenin hangi sene emvalinden olduğu işbu puslada 
sarahaten gösterilecektir. 

Madde 7 — Aşarı emaneten idare oluuan mah İlerde masarifi taşiri-
yenin mikdarı Hükümetçe tahakkuk eyledikten sonra bundan on bir 
buçuktan bir buçuk kuruş nisbetitıde menafi ve maarife aid olan kısmı 
Ziraat Bankası şube ve sandıkları tarafından Hükümet malsandığına 
hitamı taşirde nakten tediye olunacaktır. 
idare olunan mahallerde hısası mezkûreye isabet eden mebaüğ veyahut 
ayniyat müzayede, bedeli mezkûr livada bulunan Ziraat Bankası şube
sine teslim olunmak üzere liva muhasebesine gönderilir. 

Madde 8 - üuhan ve harir öşründen istifası lâzım gelen menafi ve 
maarif iane hisselerinden duban öşrü hisseleri inhisarı duhan idaresi ve 
harir öşrü hisseleri dahi düyunu umumiye varidatı muhassasa idarei 
umumiyesi tarafından doğrudan doğruya Ticaret ve İNafıa ve Maarif 
.Nezaretlerine ita ve teslim olunacaktır. 

Madde 0 — Ziraat Bankası ile şube ve sandıkları gerek ihale bede-
lâtından ve gerek emaneten idare olunan mahaller hasılatı öşriyesinden 
menafi ve maarif hissesi olarak alacakları ayniyat ve nakdiyattan Maa
rife aid olan hisse maarif idareleri tarafından talep vukuu akabinde 
basenet itaya mecbur olacaktır. Menafi ve maarif hisselerinin tahsil ve 
emaneten idarelerinde taşir ve ledeliktiza muhakeme masarifatı maarif 
ve menafi hisselerinden sülüs ve sülüsan nisbetitıde tesviye olunacaktır. 

Madde 10 — Maarif Nezaretinin memuru mahsusu marifetile Ziraat 
Bankasile şuabat ve sandıklarının- defatir ve muamelâtını teftişe hakkı 
olacaktır. 

Madde 11 — Maarife mahsus olarak müsakkafat vergisine zamime-

T. 1 C. 6 F, 22 
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ten istifa kılınan hissei iane asıl vergi ile beraber memurini mülkiye 
ve maliyece bilistihsal kazalardan elviye merkezlerine gönderilip işbu 
hissei iane makam vilâyetin bulunduğu livada tehassül etmiş ise Defter
dar canibinden derhal merkezi vilâyetteki maarif sandığına ita oluna
cak ve elviyei sairede tehassül etmiş ise muhasebeciler tarafından ilk 
postanın hareketinde bunlardan teraküm eden mebaliğ vilâyet merke
zindeki maarif sandığına ve irsaliye pusulasının bir sureti de defterdara 
gönderilecek ve işbu tahsilat kaza ve liva ve merkezi vilâyet defterlerin
de irad kaydolunacağı gibi maarif sandıklarına basenet teslim olun
dukça masraf gösterilecek ve teslimatı vakıanın hangi senenin malı ve 
hangi kariye ve mahalleye aid bulunduğu irsaliye pusulasına derç 
edilecektir. Ve her sene iptidasında vergi üzerine mürettep hissesi iane
nin mikdarını mübeyyin kariye kariye ve mahalle mahalle memurini 
maliye taraflarından bir defter bittanzim maarif memurlarına ita ve zuhur 
eden vukuat hilâli senede inba olunarak esasile tahsilat ve bakayası ve
sair hes&batı umumiyesi maarif idarelerince zaptolunacaktır. 

Madde 12 — Menafi ve Maarif hissei ianesinin mal sandıkların 
dan Ziraat Bankası ve maarif idarelerine tesliminde teehhürat vuku bu
lursa müsebbibi olan memurini maliyeden eyyamı müteehhire için ni-
zamen iktiza eden küzeşte ahzedilecektir. Ve eğer mavuzu lehinin gayri 
mahalle istimal veya sarf olunmuş olursa müsebbipleri nizamen lâzım 
gelen küzeştesile beraber tazmin edeceklerdir,-

Madde 13 — Menafi ve maarif hisseleri varidatı öşriye hakkında
ki şerait ve imtiyazatı haiz olacaktır. Ziraat Bankasile maarife mahsus 
varidatı zimmetine geçirenler ve her ne suretle olursa olsun telef ve ziya
ma sebep olanlar ve sui istimalâta cür'et edenler emvali emiriye hak
kında işbu harekâta tasaddi edenler gibi mücazat edilecektir. Hükümet 
memurları menafi ve maarif hisselerinin matlûbatı hazine gibi vakti za-
manile tahsiline itina edeceklerdir. 

Madde 14 — Mal memurlarının küfelasından alınacak senedatta 
mekfulünanh olan memurin şayet hissei menafi ve maariften zimmetine 
akçe geçirir veya tazmini mucib bir halde bulunuşa anı dahi tazmin ede
cekleri tasrih olunacaktır. 

Madde 15 — İşbu nizamnamenin icrasına Maliye Nezaretile Ticaret 
ve Nafıa ve Maarif Nezaretleri memurdur. 
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N o : 8 2 — Hayvan ihracı memnuiyet i ı ı i ı ı tiftik keç i l e re d e 
şümulü o l m a k üzere ilgası hakk ında i rade 

Meclisi Vükelâ Mazbatası 

Memaliki mahrusai şahaneden minelkadim harice hayvan ihraç 
olunmakta olduğu halde Suphi Paşa merhumun Suriye Valiliğinde bu
lunduğu esnada cins hayvanat ihracının memnuiyeti hakkında iş'ar ey
lediği mütaleai zatiye her nasılsa memnuiyet ittihazına vesile olarak 
şimdiye kadar devam etmekte olduğu gibi bir aralık tiftik keçilerin 
dahi ihracı menolunmuş ise de bu suret cins hayvanat yetiştirmekle 
melûf olan ahali ve aşairce zararı müeddi olmakla beraber memnu
iyeti vakıanın tamamii muhafazası maddeten kabil olamamasından do
layı dahi bir taıkım muhtekirlerin hayvanatı ashabı elinden dun fiatla 
almak ve istifadei zatiyeleri için birer suretle hafiyen ihraç etmek gibi 
envai suiistimalâta vesile olmakta olmasına ve çünkü hayvan ticaretile 
meşgul olanlar kendilerine lâzım olan hayvanatı ne kadar akçe verilse 
satmayıp dölünden istifade için teksire ve lüzumundan fazla olanların 
furuhtile istifadeye çalışacakları tabii olduğu gibi ahvali fevkalâde de 
ihtiyacatı dahiliyeyi tazyik etmemek için iktiza eden hayvanatın ihracı 
sureti muvakkatede menedilmekte bulunmasına binaen memaliki şa
hanece cins hayvanatın teksiri ve hayvan ticaretinin dahi terakkisi zım
nında bu babdaki memnuiyetin tiftik keçilere dahi şümulü olmak üzere 
ilgası bilittihad tezekkür olundu ise de iradei seniyei cenabı cihanbani 
her ne veçhile şerefmüteallik buyrulur ise isabet anda olacağı muhatı 
ilmi âli buyruldukta olbabda... 

16 şaban 1306, 5 nisan 1305 

Arz Tezkeresi 

Memaliki mahrusai şahaneden harice hayvan ihracı hakkındaki 
memnuiyetin tiftik keçilere dahi şümulü olmak üzere ilgası tezekkür 
olunduğuna ve esbabı mucibesine dair Meclisi Mahsusu Vükelâdan kale
me alınan mazbata leffen arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı 
hakkında her ne veçhile iradei seniyei hazreti padişahı şeref müteallik 
buyrulur ise mantuku münifi infaz olunacağı beyanile.... 

16 Şaban 1306, 5 nisan 1305 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaret penahilerile 
Meclisi Vükelânın mazbatai melfufesi manzum âlî olmuş ve ileride 
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süvari ve topçu için elverişli hayvanatın dahilen tedarik olunarak hariç
ten mubayaasına hacet bırakılmaması lâzımeden olmasile memaliki şaha
nede matluba muvafık hayvan yetiştirilmesi tedbirine bakılmak üzere 
berveçhi tezekkür ve istizan ifayı muktezası hususuna iradei seniyei cenabı 
mülkdarî şeref müteallik buyrularak mazbatai maruza iade kılınmış 
olmağın olbabda.... 

12 ramazan 1306, 30 nisan 1305 

N o : }}3 — Vilayatı Şahanede m e m u r i n i mahal l iye ile ecneb i 
memur l a r ı arasında icra ohınaıv meras imi teşrifattan 

dolayı zuhur e tmekte olan ihtilâfata nihayet 
ver i lmek üzere ka l eme alınan 

talimattır 

19 ramazan 1306, 7 mayıs 1305 

Düveli mütehabbeden biri tarafından memaliki şahanenin şehir veya 
kasabalarından birine tayin olunan jeneral konsolos veya konsolos veyahut 
konsolos vekilinin mahalli memuriyetine muvasalatında merkezi vilâyette 
vali ve sancaklarda mutasarrıf ve kazalarda kaymakam tarafından mü-
cerred bir eseri nezaket olarak resmi hoş âmediyi ifa için kendisine 
sureti hususiyede ve henabirin elbisei adiye ile Hükümet tercümanı ve 
tercüman bulunmaz ise diğer bir memur gönderilir. Zikrolunan cene-
ral konsolosu veya konsolos veyahut konsolos vekili memuriyetini mu-
tazammın emri âlinin vürudunu müteakıh elbisei resmiyesile babı Hü
kümete giderek vali veyahut mutasarrıf veya kaymakam canibinden 
kezalik elbisei resmiye ile kabul olunur. Ve Hükümet konağında bu
lunan jandarma tarafından selâmlanır ve üç gün zarfında vali veya 
mutasarrıf veyahut kaymakam bizzat ve elbisei resmiye ile konsolos
haneye giderek iadei ziyaret eyler. Vilâdet ve cülusu hümayunu hazreti 
tacidariye müsadif ruzu firuz.larda ceneral konsolosları ve konsoloslar 
ve konsolos vekilleri elbisei resmiyelerile vali veya mutasarrıf veya 
kaymakamın nezdine azimetle ifayı resmi tebrik eylediklerinde kezalik 
elbisei resmiye ile kabul olunurlar. Huna mukabil her devletin bir se
nede en büyük yevmi mahsusu hangisi ise o gün valinin veyahut mu
tasarrıf veya kaymakamın bizzat ve elbisei resmiye ile konsoloshaneye 
giderek tebrik eylemesi ve konsolosun kezalik elbisei resmiye ile kabul et-
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mesi lâzım gelir ve bayramlarda ceneral konsoloslar ve konsoloslar ve kon
solos vekilleri berayı tebrik Hükümete tercüman veyahut vizite kâğıdı 
göndermelerine mukabil mileli sairenin resi sene itibar ettikleri kâ
nunusaninin birinci günü konsoloshaneye bir memur veyahut vizite 
kâğıdı gönderilir. 

Hükümdaran ile milletlerin eyyamı mahsusalarında icra olunacak 
merasimi bahriye vesaire için 27 recep 79 tarihli emirnamei sami hük
mü bakidir. 

Yeni tayin olunan viilât ve mutasarnfin ve kaymakamların 
merkezi memuriyetlerine muvasalatlarında orada bulunan ceneral kon
solosları ve konsoloslar ve viskonsoloslar kendilerini ziyaret ve memu
rini mumaileyhim dahi iadei ziyaret ederler. İşbu ziyaretlerin elbisei 
resmiye veya adiye ile olması vali ve mutasarrıf ve kaymakamların rey
lerine muhavveldir. Vülât ve mutasarrıfın esnayı devirde uğradıkları 
mahallerdeki konsolos ve konsolos vekillerinden hangileri kendi nezdle-
rine gelir ise onların ziyaretlerini bizzat veya bilvasıta iade eylerler. 
Fakat' bu ziyaretler resmî ve mecburi değildir. Konsolos memurlarına 
(ajan konsüler) gelince bunların memuriyete tayinlerinde elbisei res-
miyelerile hükümete geldiklerinde yine elbisei resmiye ile kabul olunur 
ve kezalik elbisei resmiye ile tercüman veya diğer bir memur konsolos
haneye gönderilerek ziyaretleri iade kılınır. Eyyamı resmiyei saltanatı 
seniyede bunlar elbisei resmiyelerile Hükümete geleceklerinden devleti 
metbualarının yevmi resmisinde dahi tarafı Hükümetten tercümanın 
veyahut diğer bir memurun elbisei resmiye ile nezdlerine izamı ve yeni 
tayin olunan vali ve mutasarrıf ve kaymakamlara icra edecekleri vizite
nin kezalik izam olunacak tercüman veya bir diğeri vasıtasile iadesi lâ
zım gelir. 

Nezdi saltanatı seniyede bulunan süferadan memaliki şahane da
hilinde seyri seyahat edenlerin vali veyahut mutasarrıf veya kayma
kamların bulunduğu mahalle vürudlarında tarafeynin elbisei adive ile 
yekdiğeri ziyaret eylemesi muktazi olup seyahat eden sefiri kebir ise 
ziyaretin iptida vali canibinden ve orta veya mukim elçi olduğu halde 
bunlar tarafından icrası ve sefirin rütbesi ne olur ise olsun mutasarrıf 
ve kaymakamların ve valinin gıyabında vekâlet eden zat müşir rütbe
sini haiz ^olmadığı halde anın süferayı evvel ziyaret eylemesi ve vali 
vekili müşir olduğu takdirde ise kendisi büyük elçiyi evvelce ziyaret 
edip orta ve mukim elçilerin kendisini iptida ziyaret eylemeleri iktiza 
eder. Vülât ve mutasarnfin ve kaymakamların gaybubetleri halinde 
işbu talimatta gösterilen ziyaretlerin icra veyahut kabulü vekili resmi
lerine aiddir. 
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N o : 84- — i m r o z . Ratlos ve k a ı ı d a d o s a ve Zevika ve Seakarya 
cez i re le r inde selâmeti seyrüsefaiıı için beş 

f e n e r inşası 

Şûrayı Devlet Mazbatası 

İmroz ve Rados ve Kandadosa ve Zevika ve Sekarya Cezirelerinde 
inşası iktiza eden beş aded fener masarifinin fenerler hasılatından Ha
zinei Bahriyeye aid hisseden tesviyesi istizanına dair Bahriye Nezare
tinin Şûrayı Devlete havale buyurulan tezkeresi melfufile beraber Tan
zimat dairesinde kıraat olundu: 

Meali tezkerede mezkûr beş aded fenerin on üç bin sekiz yüz otuz 
beş aded Osmanlı altını masrafla inşa olunabileceği fenerler müessisi 
Mösyö Kolas tarafından ita olunan takrirde beyan olunmuş ve muka-
velei munzama hükmünce ashabı imtiyazın inşasına mecbur olduğu fe
nerlerden maada hükümeti seniyece yapılmasına lüzum gösterilecek 
fenerler masar"fi inşaiyesi olarak muayyen olan mebaliğ evvelce sar-
fedilmiş olduğundan ve cezayiri mezkûrede fenerler inşası selâmeti sey
ri sefaini temin için lâzımeden bulunduğundan bahisle mezkûr on üç 
bin küsur liranın sarfile fenerlerin inşası istizan olunup vakıa mezkûr 
fenerlerin tesis ve inşası seyri sefaini temin için tedabiri mühimme ve 
müstahseneden ise de mezkûr mukavelenamenin dördüncü maddesi mu
cibince Hükümeti Seniyece tesisine lüzum gösterilecek fenerlerin ma
sarifi inşaiyesi olup ashabı imtiyaz tarafından tesviyesi tahtı mecburi
yette bulunan yirmi beş bin liranın hangi fenerlerin tesisi ve inşasına 
sarfedildiği ve ashabı imtiyazın inşasına mecbur oldukları on sekiz fe
neri inşa edip etmedikleri ve mezkûr beş fenerin inşası için evvelce icra 
yı keşfiyat olunup olunmadığı izah edilmemiş olduğundan buraları 
nezareti müşarileyhadan batezkere istizah olunarak alınan cevapta 
mezkûr yirmi beş bin liradan yirmi bin dört yüz otuz iki lira ve küsur 
kuruşun evvelce inşa edilmiş olan fenerlere sarfedilip küsurunun dahi 
masarifi iş'aliye olarak Hazinei Bahriyeye aid hisseye mahsup edildiği 
ve ashabı imtiyaz tarafından taahhüd olunan on sekiz fenerin inşa olun
duğu ve fenerler idaresince mebhusünanh olan beş fenerin maktuan in
şası deruhde olunup diğer suretle muameleye girişilmediği* ve fenerler 
rüsumu kısmen ashabı imtiyaza aid olmakla beraber idarei mezkûrece 
şimdiye kadar cereyan eden muamelede tahtı emniyette bulunduğu gi
bi bunların inşası için taleb olunan on üç bin sekiz yüz otuz beş lira
nın dahi fahiş olmadığı beyan kılınmasına mebni mebhusünanh olan 
beş aded fenerin masarifi inşaiyesi olan on üç bin sekiz yüz otuz beş 
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aded Osmanlı altınının berveçhi istizan fenerler hasılatından Hazinei 
Bahriyeye aid miktardan tesviye olunmak üzere icrayı icabının nezareti 
müşarileyhaya havalesi tezekkür kılınmış olmakla ifayı muamelei muk-
taziyesi babında emrüferman hazreti menlehülemrindir. 

7 ramazan 1306, 25 nisan 1305 

Arz tezkeresi 

İmroz ve Rados ve Kandadosa ve Zevika ve Sekarya Cezirelerinde se
lâmeti seyrisefaini temin için hükümeti seniye canibinden yapılması 
iktiza eden beş fenerin fenerler idaresi marifetile maktuan inşasile ma
sarifi olan on üç bin sekiz yüz otuz beş Osmanlı altınının fenerler ha
sılatından Hazinei Bahriyeye aid hisseden tesviyesi zımnında Bahriye Ne
zareti Celilesine mezuniyet itası tezekkür edildiğine dair Şûrayı Devlet 
Tanzimat dairesinden tanzim ve ita olunan mazbata leffen arz ve takdim 
kılınmakla olbabda her ne veçhile iradei seniyei Cenabı Padişahî şeref-
sunuh ve sudur buyurulur ise hükmü âlisi infaz olunacağı beyanile 
tezkerei senaverî terkim kılındı efendim. 

16 ramazan 1306, 4 mayıs 1305 

tra'dei mübelliğ hamiş 

Kesidei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyurulan işbu tez
kerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei hazreti 
Hilâfetpenahî şeref sudur buyurulmuş olmakla olbabda emrüferman 
hazreti menlehülemrindir. 

19 ramazan 1306, 7 mayıs 1305 

No: 8 5 — Müzei Hümayun Nizamname! dahilisi 

73 ramazan 1306, 1 mayıs 1305 

BİRİNCİ FASIL 

Müzei hümayunun sureti teşkili 

Madde 1 — Müzei hümayun memaliki şahanede bulunan bilcümle 
ebniyei atikanın keşif ve muayenesile hüsnü muhafazası için tedabir ve 
tekayyüdatı lâzime icra olunmak ve elyevm mevcut ve mahfuz bulunan 
ve nizamnamei mahsusu mucibince icra olunacak hafriyat ve taharri-
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yatta zuhur edip müzeye nakledilecek olan asarın muhafazasına mahsus 
olmak ve bunların tanzim ve teşhiri ile beraber peyderpey risaleler neşir 
ve ilân edilmek maksadile tesis ve teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Müzei hümayun altı daireye münkasemdir. Birincisi 
Yunanî ve Romalı ve Bizantin asarı atikasına ikincisi Asuriyun ve Gel-
danî ve Mısriyun ve Fenikyalı ve Hitit ve Hacerî ile akvamı araptan ve
sair Asya ve Afrika akvamı sabıkasından metruk asara üçüncüsü sanayii 
atikai islâmiye asarına dördüncüsü meskukâtı atikaya beşincisi tarihi 
tabii numunelerine mahsus olacak ve altıncısı tarih ve fenni asarı atika
ya dair kitapları cami olmak üzere bir kütüphane teşkil edilecektir, tcab 
ederse iradei seniyei padişahi ile sair daireler dahi teşkil olunabilir. 

Madde 3 — Müzei hümayun doğrudan doğruya Maarif Nezaretine 
merbuttur idare ve bilcümle muamelâtı iradei seniyei hazreti padişahi 
ile mansup bir müdüre muhavvel olup müdürün bir de muavini bulu
nacaktır. 

Madde 4 — Müzenin münkasem olduğu altı dairenin her birine o 
dairenin cami olduğu asar hakkında malûmatı kâfiye erbabından ve 
asarı mevcudeyi hüsnü muhafaza ve tanzime iktidarı olanlardan Müzei 
Hümayun müdürünün intihabı ve Maarif Nezaretinin tensibi üzerine 
iradei seniyei hazreti padişahı ile birer muhafız nasp ve tayin olunacak 
ve muhafızlar müdüriyet tarafından alelusul kefalete raptedilecek ve 
müdürün tensibi üzerine icabı halinde iki daire muhafızlığı bir zatta 
içtima ettirilebilecektir. 

Madde 5 — Müzeye aid umuru hesabiye için Divanı Muhasebata 
hesap vermekle de mükellef bir muhasebeci ve umuru tahririyesi için 
bir başkâtip ile lüzumu kadar ketebe istihdam olunacak ve muhasebeci 
ve başkâtihin memuriyetleri ba iradei seniyei hazreti padişahı icra 
kılınacaktır. 

Madde 6 — Müzei hümayuna merbut olarak birer fotoğraf ve mo-
delhane ile asarı atikayı tamir için bir de ameliyathane teşkil olunacak 
ve bunlara Müzei Hümayun müdürü tarafından tensip ve intihap olu
nan bir zat memur edilecektir. 

Madde 7 — Müzei Hümayun dairesinde istihdamına lüzum görüne
cek hademe ve bahçıvan ve kapıcı müdürün intihabile tayin olunacaktır. 

İKİNCİ FASİL 

Müzei Hümayun Müdürünün vezaifi 

Madde 8 Müzei Hümayun Müdürü asarı atika nizamnamesile 
işbu nizamnamenin icrayı ahkâmına memur olduğu gibi devairin umur 
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ve hususatına nezaretle müzenin umumî ve devairin hususî fihristlerini 
tertib ve on dokuzuncu maddede muharrer olduğu üzere devair muha
fızlarının ita edecekleri lâyihaları tetkik ile müzenin umumî bütçesini 
tanzim ettirmeğe ve her sene bütçesinde murakkam mikdardan fazla 
masarif ihtiyar olunmaması için itina ve dikkat eylemeye mecburdur. 

Madde 9 — Müzei Hümayun Müdürü her sene nihayetinde müzeye 
aid olarak o sene zarfında vuku bulmuş olan teşebbüsat ve icraatını ve 
müzenin hali hazırını ve bir sene içinde mubayaa olunan veya teberrüken 
müzeye ihda edilen veya hafriyattan zuhur edip nakil ve idhal kılınan 
asarın eşkâl ve evsafını ve müzeye gelen züvvarın adedini ve Avrupa 
müzelerile olan muhaberatın netayicini havi bir lâyiha tanzim ve Maarif 
Nezaretine ita edecektir. 

Madde 10 — Müzei Hümayun Müdürü vilâyata memur tayininde 
lüzum gördükte keyfiyeti Maarif Nezaretine inha edecek ve bu suretle 
tayin olunan memurların memuriyetlerine müteallik talimat müdür 
tarafından kendilerine tebliğ edilecektir 

Madde 11 — Yirmi beşinci maddede beyan olunduğu veçhile de
vair muhafızlarından biri memuren bir mahalle izam olunacak veya 
mazereti meşruaya mebni bir müddeti muvakkate ile mahalli memuri
yetine gelemeyecek olduğu takdirde yerine müdür tarafından muhafız
lardan diğer biri tevkil olunacak ve muhafızlardan vekil tayini müm
kün olamayıpta hariçten birinin intihabı lâzım geldikte Maarif Nezare
tinden bilistizan icabı icra kılınacaktır. 

Madde 12 — Müdür üç ayda bir defa muhafızlarla birlikte mevcud 
eşyayı muayene ve bir defter tanzim edip onlarla beraber imza etmeye 
ve noksan gördüğü eşyayı taharri eylemeye mecburdur defterde ve da
irenin fihristinde numarası mukayyed olduğu halde nerede olduğu ma
lûm olmayan eşyaya mesruk nazarile bakılıp o dairenin muhafızı ne
man azlolunarak tahtı muhakemeye alınacak ve müdür her ne zaman 
tensip ederse mevcud eşyayı başkaca dahi muayene edecektir. 

Madde 13 — Sirkat olunduğu indelmuhakeme tebeyyün eden eşya 
dairenin muhafızına tazmin ettirilmekle beraber hakkında lâzım gelen 
muamelâtı kanuniye dahi icra kılınacak ve müdür eşyanın sirkat 
veya zayi edildiği malûm olduğu anda tahkikatı lâzime icrasına teşebbüs 
eylememiş ise kendisi de mesul olarak tahtı muhakemeye alınacaktır. 

Madde 14 — Vilâyattan birinde bir müze teşkili tensip olunduğu 
takdirde o vilâyetin asarı atika memuru \ arsa o memur yoksa diğer bir 
zat teşki' olunacak müzeye nezaret etmek ve işbu nizamname ahkâmına 
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tevfiki hareket eylemek üzere müzei hümayun müdürü tarafından Maa
rif Nezaretinden bilistizan icabı icra kılınacaktır. 

Madde 15 — Müze ve kütüphanenin ne vakit açılıp kapanacağının 
ve memurinin sureti devamlarının tayini ve lâzım gelen tedabirin itti
hazı müdüre aittir. 

Madde 16 — Müdürün gıyabında muavini vekâlet edecek ve ifayı 
vekâlet için müdür tarafından vukubulacak iş'ar üzerine Maarif Neza
retinden resmen muavine tebligat icra olunacaktir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Muhafızların vezaifi 

Madde 17 — Muhafızlar müzei hümayun müdürünün emir ve ne
zareti tahtında olup kanun dairesinde vukubulacak emrini infaza mec
bur ve kendilerine teslim olunan asarın tanzim ve muhafazasına memur
durlar ve asan mevcu ienin defteri umumide münderiç sıra numaralarını 
ve tarifnamelerini bilistinsah dairelerine mahsus olarak muntazam fih
ristler tanzim ile kayıd ve tahrir ve yaftalar tertip ve talik etmekle mü
kelleftirler. 

Madde 18 — Muhafızlar her gün ve alelhusus müzenin açık oldu
ğu günler mahalli memuriyetlerinde bulunacak ve müzehane kapanın-
caya kadar bir yere gitmeyeceklerdir. Muhafızlar lâakal haftada bir 
defa eşyayı mevcudeden her birinin yerli yerinde bulunup bulunmadı
ğını muayene ve teftiş etmeğe mecburdurlar. 

Madde 19 — Muhafızlar bilcümle mevad için müdüre müracaat ede
cekleri ve dairelerinin intizam ve ihtiyacatı hakkında olan tedabir ve 
mülâhazalarını ba takrir beyan eyliyecekleri gibi Müzei Hümayun büt
çesinin her sene tanziminden evvel devairde mevcud eşyanın tamirile 
mubayaasına lüzum görülen eşya için sarfı iktiza eden mebaliğe dair 
esbabı mucibesile birer lâyiha tanzim ve ita eyliyeceklerdir. 

Madde 20 —- Muhafızlar kendilerine teslim olunan eşyayı hiç bir 
vesile ile dairelerinden harice çıkarmağa mezun olmadıkları gibf sair
lerine dahi eşyayı mezkûreyi ihraca müsaade edemeyeceklerdir müzeye 
gelen züvvar tarafından eşyayı mevcudenin bir mahalden diğer mahalle 
nakline ve tahribine meydan verilmemek için itina ve dikkat eyliyecek
lerdir. 

Madde 21 — Bazı eşyanın alçıdan modeli ve fotoğrafyası yaptırıl
mak üzere mevzu olduğu mahalden kaldırılıp müzenin diğer bir ma-
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halline nakli lâzım geldikte muhafızlar müdüriyetten tahriren emir 
almadıkça nakledemeyecek ve emri resmî ile naklolunan eşyayı ne va
kit ve hangi daireye naklettiklerini yedlerinde bulunup canibi müdü
riyetten musaddak ve sahifeleri numaralı deftere kayıd ve işaret ede
ceklerdir. 

Madde 22 — Müzei Hümayuna yeniden gelecek eşya dairei mah-
susasına teslim olunduğu anda kitabet dairesinde tutulan defteri umumî 
kaydına mutabık olarak muhafızı tarafından dairenin hususî fihristine 
dahi kaydedilecektir. 

Madde 23 — Her dairede ittihaz olunan hususî fihristlerin müze
nin defteri umumisindeki kuyuda mutabık olduğu başkâtib ile muhafız
lar tarafından imza ve tasdik edilecek ve her dairenin bu suretle musad
dak olan fihristinde mukayyed eşyadan muhafızı mes'ul olacaktır. 

Madde 24 — Her dairenin kapı ve dolaplarına mahsus olan anah
tarları muhafızlar hıfz edip kendilerinden başka bir kimse istimal ede-
miyecektir. 

Madde 25 — Muhafızlar hafriyat ve taharriyat icra etmek ve asarı 
atika nizamnesine tevfikan sairleri tarafından icra olunacak hafriyat 
ve laharriyata nezaret eylemek gibi müzeye ait hususat için Nezaretten 
bilistizan muvakkaten müdüriyet tarafından tayin olunacak mahallere 
azimete mecburdurlar bunların harcırahı nizamnamei mahsusu muci
bince tesviye olunur. 

Madde 26 — Muhafızlardan bîri memuretı bir mahalle gönderil
diği veya mazereti meşruaya mebni bir müddeti muvakkate ile mahalli 
memuriyetine gelemeyece'c olduğu takdirde müdürün emrile muhafız
lardan diğer biri vekâleten o dairenin dahi umur ve hususuna bakacak 
ve o dairenin kendisine teslim edilen eşyasını fihristile badettatbik 
ahzedip müddeti vekâletinde o daiıenin mes'uliyeti kendisine ait ola
caktır. 

Madde 27 — Muhafızlar müdüriyetten mezuniyet almadıkça deva-
irde bulunan eşyanın züvvar tarafından gerek fotoğraf ve gerek kalemle 
resimlerinin alınmasına müsaade etmeyeceklerdir ve kütüphanede bu
lunan kitapları mütalea etmek isteyenlere muhafızı tarafından mü-
diriyetten bilistizan kütüphane dairesinden harice çıkarılmamak şartile 
ita olunacaktır. 

Madde 28 — Muhafızlar dairelerinde bulunan eşyayı tertip ve tan
zim için biribirlerine muavenet etmek istediklerinde müdüriyete mü
racaatla ruhsat istihsaline mecburdurlar. 
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Madde 29 — Fotoğrafhane ve modellıane ve ameliyathane memur

ları doğrudan doğruya Müzei Hümayun müdürünün tahtı idaresinde bu

lunup müdür tarafından verilecek emir ve talimat mucibince hareket ede -

çeklerdir. 

D Ö R D Ü N C Ü FASIL 

Muhasebe cinin vezaifi 

Madde .10 '— Muhasebeci müzenin varidat ve masarifatına dair bir 

defteri kebir ve bir yevmiye defteri tanzim edecektir. Defteri kebir mü

zenin bütçesinde gösterilecek varidat ve masarif a t fasıllarını havi ola-

cek ve masarifatı yevmiye defterine tevfikan yazılıp bütçede muharrer 

ve muayyen olan karşılığı ile tatbik edilecektir. Ve müzenin duhuliye 

hasılatı ve satılacak fihrist ve fotoğrafya ve model bedelâtı her ay ni

hayetinde defteri kebire kaydolunacaktır. 

Madde 11 — Muhasebeci her sene müzenin varidat ve masarif atını 

mübeyyin bütçesini tanzim edecektir. İşbu bütçenin varidat kısmı mü

zeye gelecek züvvardan alınacak duhuliye ve satılacak fihrist ve model

ler ve fotoğrafya hasılatından ve efrat tarafından müzeye ihda edilecek 

mebaliğ ve eşya esmanından ibaret olacağı gibi masarifat kısmı dahi 

memurinin maaşatı ile modelhane ve fotoğrafhaneye ve tamirata ve 

yaftalara ve memaliki şahanede icra edilecek hafriyata ve vilâyatta eb-

niyei atikanın muhafazasına aid masarifatı ve memur harcırahı ve müzeye 

naklolunacak asarın nakliyesile neşredilecek resail ve fihristlerin ma

sarifi tab'iyesini ve fenni asarı atikaya dair gazetelerin abone bedelâtını 

ve kütüphane için mubayaa olunacak kitapların ve efrad yedinden iştira 

olunacak asarı atikanın esmamnı vesair masarifi müteferrikayı havi 

olacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Başkâtibin vezaifi 

Madde 12 — Müzei Hümayunda mevcud eşya defterlerinin munta

zam bir surette tutulmasına ve muamelâtı tahririye ile emri muhabe

ratın hüsnü cereyanına nezaret ve itina etmek Başkâtibin vazifesidir. 

Mezkûr defterlerde eşyanın cinsi yani gümüş ve altın ise derecei sıkleti 

ve mahal ve tarihi zuhuru ile müzeye idhali ve hangi daireye mensup 

asardan olduğu tarifatı fenniyesile beraber "gösterilecektir. Umumî ve 

hususî fihristlerin müdür tarafından verilecek emir üzerine usulü veç-
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hile tab' ve neşir ettirilmesi dahi Başkâtibin vezaifindendir. 

Madde 33 — icra kılınan hafriyattan zuhur eden ve efrad yedinden 
mubayaa olunan veya teberrüken müzei hümayuna ihda edilen asar 
defteri umumiye tahrir olunduktan sonra mensub olduğu daireye teslim 
ve o dairenin defteri hususisine dahi kayıd ve terkim olunacaktır. 

Madde 34 — Müzei Hümayuna dahil olan meskukâtı atika defteri 
umumiye kaydedildikten sonra başkaca bir fihrist tertip ve tab" oluna
cak ve birer musaddak nüshası Maarif Nezaretine gönderilecektir. 

ALTINCI FASIL 

Hademenin vezaifi 

Madde 35 — Müzei Hümayun hademesi muhafızların emrine ittiba 
ve hizmetleri zamanında mahalli memuriyetlerinden ayrılmamağa ve de-
vairin tathirile eşyanın tanzifine mecburdur. 

Madde 36 — Müzei Hümayun hademesi müzenin züvvara açıldığı 
zaman eşyayı mevcııdeyi muhafaza ve züvvara refakat edip eşyaya züv-
var tarafından el siirülmemesine dikkat edecek ve taleb edilen malûmat 
ve izahatı mümkineyi ita eyliyecektir. 

Madde 37 — Hademeye müzeye mahsus senede bir kat elbise ve
rilecek ve bu elbise hizmet zamanında giyilecektir. 

Madde 38 — Hademe müzeye gelecek züvvardan müdürün emrile 
duhuliye alacak ve bu hııduliyenin kontrolü kapıya vazedilecek bir tur
nike vasıtasile icra kılınacaktır. 

Madde 39 — Müzenin etrafındaki bağçelerde bulunan asarı atikayı 
hademe ile bahçıvanlar müştereken muhafazaya mecburdurlar. 

Madde 4(1 — Hademeden başka müzenin mahsus bir kapıcısı bulu
nup züvvarın kundura ve baston ve şemsiyelerile eslihasını hıfz 
edecektir. 

Madde 41 — Müzenin etrafındaki bahçelere kelb ve sair hayvan ile 
girmek isteyenleri kapıcı ve bahçıvanlar ıııeıı edeceklerdir. 

Madde 42 — Hademe ve kapıcı ile bahçıvanların hüsnü ahlâk er
babından olduklarına dair yedlerirıde şahadetnameleri olması meş
ruttur. 

Hatime 

Madde 43 — Maarif Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur
dur. 
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No: 8 6 — Mutasarrıflık v e mek tupçu luk l a r a mazu l in in sureti 
intihab ve tayini hakkında i radei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Mutasarrıflık ve vilâyat mektupçuluğu memuriyetleri için bir kai
dei intihab olmadığından badezin açılacak mutasarrıflık ve mektupçuluk
lara infisalleri tarihi sırasile mazulinin intihab ve tayini ve teferruatı 
hakkında bir kaide ittihazile beraber mutasarrıf ve mektupçu mazulfa
rının isim ve şöhret ve sebebi infisallerini mübeyyin her üç ayda bir 
kere muvazzah bir defteri arz kılınmasının usul ittihazı ve birinci defa 
olmak üzere öyle bir defterin takdimi muktazayı emrü fermanı hümayun 
cenabı padişahiden idüğünü mübelliğ tezkerei hususiye üzerine Dahiliye 
Nezaretile muhabereli tezkere melfuf defter ile beraber meyanei bende-
gânemizde kıraat edildi işbu iradei seniyei cenabı mülûkâne mazulinin 
müddeti medide açıkta ve hali sefalette kalmamaları için sureti istih
damlarının bir kaide tahtına vaz'ı maksadı hayrı mirsadı âlisine müp-
teni ve mahzı hikmet olduğundan olbapta cereyan eden müzakerede 
salifülbeyan defter münderecatına göre mutasarrıflık memuriyetlerin
den infisal edip elyevm açıkta bulunanlar ile mutasarrıflık mülâze-
metinde olan ve kırk yedi zattan ibaret bulunanlardan tekaüde ve emsali 
gibi mazuliyet maaşına müstahak olanlardan başka yirmi beş zatın is
tihdama şayan olduğu ve mektupçu mazullerinden dahi beşi istihdama 
ve kusuru mazuliyet maaşına müstahak idüğü anlaşılmış olmasına mebni 
müstahakkı tekaüd olanlar tekaüde davet edilmek ve mazuliyet maaşı 
tahsisi iktiza edenlere de emsali veçhile aylık verilmek üzere badema 
bir mahal açıldıkta bakiyei mazulin içinde evvelâ memuriyeti sabıka
sından infisali bir sebebe müstenid olmayıpta istifası vukuundan veya
hut yerine aharının tayini gibi halden münbais olan saniyen i s 
tika veyahut sair esbaba mebni azlolunupta mazuliyetleri hakla
rında muamelei kâfiye addedilen salisen tahtı muhakemeye alınıpta 
beraat hasıl etmiş bulunan zevattan sınıf ve ehliyetçe yekdiğerine mü 
savi bulunanların tarihi infisalleri itibarile intihap ve arz ve mühim 
bir yer açılıpta mazulin içinde münasibi bulunmadığı halde sınıfı ahar
dan münasip ve muktedirinin intihap ve istizanı temini maksada kâfi 
olmasile rehini tasvibi âli buyurulduğu halde mektupçu mazulleri hak
kında dahi olveçhile muamele olunmak üzere sureti maruzamn usul 
ittihazı bittezekkür tezkerei mezkûre defter -ile beraber arz ve takdim 
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kılındı isede katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendi-
mizindir. 

22 ramazan 1306, 10 mayıs 1305 

Arz tezkeresi 

Badezin açılacak mutasarrıflık ve mektupçuluklara mazulinin 
sureti intihap ve tayini hakkında şeref sadır olup tezkerei hususiyei 
devletlerile tebliğ olunan emrü fermanı hümayunu cenabı hilâfetpenahi 
hükmü celili veçhile Dahiliye Nezareti celilesile muhabereyi 
şamil tezkere Meclisi Mahsusu Vükelâda ledel mütalea olbapta 
kaleme alınan mazbata mezkûr tezkere ve bermucibi iradei seniye 
tanzim olunan defter ile beraber arz ve takdim kılınmış olmakla olbapta 
her ne veçhile emrü fermanı hümayunu cenabı padişahi şeref mü
teallik buyurulursa mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei 
senaverî terkim olundu. 

22 ramazan 1306, 10 mayıs 1305 

İradei miibelliğ hamiş 

Kesidei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan iş
bu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine şeref sadır olan iradei 
seniyei hazreti hilâfetpenahi melfuf Meclisi Vükelâ mazbatasına .zeyl 
terkimi ile tebliğ kılınmış olmağla olbapta emrü ferman hazreti veliyül-
emrindir. 

25 ramazan 1306, 13 mayıs 1305 

No: 8 7 — Hazinei maliyece mubayaa olunacak murassa nişanlar 
ile kutu vesaire kıymetlerinin sureti tahmini 

hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Maliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan tezkeresi 
Tanzimat Dairesinde kıraat olundu mealinde kuyumcu esnafı loncasına 
gönderilen murassa nişanı hümayunların muhammin ve erbabı vukuf 
celbile kıymeti hakikiyeleri tahmin ettirilmekte ise de işbu tahmin mua-
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melesinde kendilerinin bir güna istifadeleri olmamasından dolayı celb-
lerinde müşkülât çekilmekte olduğu cihetle badema loncaya gönderilecek 
nişanların kıymetlerine göre münasib bir ücreti tahminiye tahsis ve 
itası kuyumcular kethüdası vekili tarafından verilen arzuhalde istida 
olunması üzerine Meclisi Maliyece cereyan eden müzakereyi havi tan
zim olunan müzekkerede siyakı istidaya nazaran muhammin ve erbabı 
vukufa ücret verilmemesi loncaya celblerinde görülen müşkülâttan baş
ka emri tahminde ademi dikkatle hazinei celileyi ızrara sebebiyet verme
leri dahi ihtimalden gayri baid bulunduğuna mebni badeizin Hazinece 
murassa nişanlarla kutu vesairenin mubayaasında esnafın şayanı emni
yet ve itimat muteberanından icabına göre iki veya üç zatın Meclisi Ma
liyeye celbile onlara tahmin ettirilmesi ve buna mukabil zikrolunan mu
rassa nişan vesaireden iki yüz liraya kadar kıymet takdir olunanları için 
yüzde bir kuruş hesabile iki lira ve beş yüz liraya kadar yüzde yirmi 
paradan iki buçuk lira ve bin liraya kadar yüzde on beş para hesabile 
üç lira yetmiş beş kuruş ve bin liradan yukarı kıymet takdir olunanları 
için de maktuan beş adet osmanlı lirası ücreti tahminiye olarak ' 'a / inec 
bayilerinden alınıp muhamminlere itası ve bu halde muhamminlerin 
tahmin ve takdiri fiyatta bir güna fesat ve hileleri ve Hazinei Maliyeyi 
,muzır muameleleri tahakkuk eder ise kanun dairesinde icrayı mücazat-
ları hususunun usul ittihazı tensib olunmuş olduğu beyanile iktizası 
istizan olunmuş ve filvaki bu misillû zikıymet şeylerin lon^a odalarına 
gönderilmekten ise-tahlif olunmuş muhamminlerden münasiplerinin 
Meclisi Maliyeye celbile bir heyeti resmiye huzurunda tahmini kıymet 
ettirilmesi daha ziyade emniyetbahş olacağı gibi verilecek ücret dahi 
mutedil görülmüş olduğundan olveçhile icrayı icabının Nezareti müşa-
rünileyhaya havalesi tezekkür kılındı olbabda emrü ferman hazreti men-
lehül emrindir. 

26 şaban 1306, 15 nisan 1305 

Arz tezkeresi 

Murassa nişanlarla kutu vesairenin mubayaasında kuyumcu esna
fının şayanı emniyet ve itimad muteberanından icabına güre iki veya 
üç kimsenin Meclisi Maliyeye celbile bunlara tahmin ettirilerek nisbeti 
muharrere dairesinde bayilerden ücret tahminiye alınıp muhammin
lere itası ve muhamminlerin tahmin ve takdiri fiyatta bir güna yolsuz
lukları tahakkuk ederse kanun dairesinde icrayı mücazatlan hususunun 
usul ittihazı Maliye Nezareti celilesinin iş'arı üzerine tezekkür olundu-
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ğuna dair Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin mazbatası leffen arz ve 
takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile iradei seniyei hazreti 
padişahî müteallik ve şeref sudur buyurulur ise mantuku münifi infaz 
olunacağı beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı. 

27 ramazan 1306, 15 mayıs 1305 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyurulan işbu tez
kerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei hazreti 
hilâfetpenahî şeref sudur buyurulmuş olmakla emrü ferman hazreti 
veliyülemrindir. 

28 ramazan 1306, 16 mayıs 1305 

No: 88 — Klorat dö potasın dahi güherçile gibi memaliki 
Osmaniyeye men'i duhulü ile dahilde sureti furuhtu 

hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

iEczayı nariyeden olduğu halde emri müdavatça lüzumu istimaline 
mebni tasfiye olunarak gümrüğe götürülmekte olan güherçileler hak
kında olunacak muamelenin istifsarına dair Rüsumat Emanetinden va-
rid olan tezkere üzerine Tophanei Âmire Müşiriyetile muhabereyi şa
mil tezkere meyanei bendegânemizde mütalea olundu. Müşiriyeti mü-
şarileyhanın cevabında nizamen idhali memnu ve güherçile gibi mü-
davatta istimali lâzım olan klorat dö potasın ashabı tarafından Der
saadette Tophanei Âmireye ve taşralarda Tophanenin şubesi bulun
mayan mahallerce Hükümeti mahalliyeye tevdi edilerek indelicab lü
zumu mikdarının teminatı kaviye ahzile eczacılara itası yolunda mu
kaddem bir nizamname kaleme alınmış isede henüz mevkii icraya 
konulamadığından ve güherçile dahi şimdiye kadar barut gibi gerek 
buraca ve gerek taşralarca Tophane marifetile eczacılara satılmakta 
olmasile diyarı ecnebiyeden güherçile celbine katiyen lüzum olmadı
ğından bahsile klorat dö potasın dahi güherçile gibi şişelere mevzu 
olduğu ve üzerleri yaftalı bulunduğu halde Barut Nizamnamesile buna 

T. 1 C. 6 F. 23 
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müteferri talimatı mahsusa ahkâmına tevfikan Dersaadette Tophane
nin ve vilâyat ve elviyede mahalleri hükümetlerinin nezareti tahtında 
teminatı kaviye ahzile eczacılara bey ve furuht olunmasının usul itti
hazı ve şu halde diyarı ecnebiyeden ne vasıta ve ne suretle olursa olsun 
klorat dö potas ve emsali eczayı nariye celb olunursa müsadere kılın
ması dermeyan olunmuş ve bu suret eczayı nariyenin Memaliki Mah-
rusai Şahaneye duhulü hakkındaki memnuiyetin muhafazasile beraber 
müdavatta istimali lüzumuna mebni eczacıların klorat dö potas ile gü-
herçileye olan ihtiyaçlarını tahtı teminatta olarak tedarik ile müşkü
lâta mahal bırakmıyacağı cihetle mucibince ifayı muktezası mütte-
hiden bittezekkür tezkerei mezkûre melfufile beraber arz ve takdim 
kılınmış ise de katıbai ahvalde emrü ferman Hazreti veliyülemir efen-
dimizindir. 

12 cemaziyelahır 1306 

Arz tezkeresi 

Emri tedavice istimali lâzım gelen güherçile ile klorat dö potasın 
Dersaadetçe Tophanei Âmirenin ve taşralarca mahallî hükümetlerinin 
tahtı nezaretinde olarak eczacılara sureti furuhtu ve teferruatı hakkında 
Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alman mazbata 12 cemaziyelahir 
1306 tarihinde arzı huzuru âli kılınmıştı eczayı mezkûreden buraya vü-
rud edenleri muvakkaten tevkif olunduğu gibi bunların müdavatta der-
kâr olan ehemmiyeti hasebile taşralarca Avrupadan celbedilenlerin ahz 
ve sarfı hakkında ashabı tarafından vukua gelen sızıltıdan dolayı bu 
babda ne yapılmak lâzım geleceği dahi 'bazı vilâyattan istifsar kılın
makta bulunduğu beyanile icrayı icabına dair Tophanei Âmire Müşi-
riyeti Celilesinden varid olan tezkerenin leffile Dahiliye Nezareti Ce-
lilesinden meb'us tezkere mazbatai mezkûrenin suretile maan arz ve 
takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile emrü fermanı hüma
yun cenabı Padişahi müteallik ve şerefsudur buyurulursa mantuku mü-
nifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu. 

17 şevval 1306, 3 haziran 1305 

İrade tarihi: 19 şevveal 1306, 5 haziran 1305 
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Nos8î? — Posta havalenamelerinin teatisine dair 4 haziran 78 
Pariste akid ve tanzim olunup 21 mart 85 tarihile Lizbonda 

münakid senedi munzam ile tadil edilmiş 
kararname 

6 haziran 1278 

Madde 1 — Posta vasıtası ve posta havalenameleri sureti ile teatii 
nukud hizmetini tesise karar vermiş olan hükûmatı müteahhide beynin
de (*) hizmeti mezkûre işbu kararnamenin ahkâmı mucibince icra 
olunacaktır. 

Madde 2 — Evvelâ esasen posta havalenamelerinin bedeli nakid 
olarak mürsiller tarafından teslim ve mürselünileyhlere nakden tediye 
olunmak lâzım gelir ise de her idare kendi memleketinde nizamen müte-
davil olan her gûna kavaimi nakdiyeyi indelicap piyasa farkını na
zarı itibare almak kaydı ihtirazisile bu hususta kabul ve istimal etmek 
salâhiyetini haizdir. 

Saniyen hiç bir posta havalenamesi nakden beş yüz frangı veyahut 
her memleketin kendi sikkesi ile takriben bu miktarı tecavüz etmiyecek-
tir. 

Salisen her posta havalenamesinin bedeli hangi memlekette tediye 
olunacak ise o memleketin sikkesile tahrir ve terkim edilmek lâzım gelir. 
Meğerki alâkadar olan idareler beyninde buna muhalif bir sureti tesviye 
kararlaştırılmış ola mahreç memleketin idaresi indelicap kendi sikkesinin 
mevrid memleketin sikkesile mübadelesi farkını tayin edecektir. 

Habian Hükûmatı müteakidenin her biri diğerinden vürud eden 
posta havalenamelerinin hakkı tasarrufu kendi memalikinde ciro tarikile 
kabili intikal olunduğunu beyan etmek salâhiyetini haizdir. 

Madde 3 — Evvelâ maddei sabıka mucibince vukubulacak nukud 
irsalâtının her biri için mürsil tarafından tediye olunacak ücret beheri 
yirmi beş frank veya yirmi beş frank küsuratı için nakid olarak yirmi 
beş santime veyahut ledelhace küsuratı ikmal etmek salâhiyetile hükû
matı müteakidenin kendi sikkelerinde ana muadil bir miktara tayin 
olunmuştur. Her halde hükûmatı müteakide idareleri elli frangı tecavüz 

( * | Elhaletü hazihi işbu sureti tesviyeye dahil olanlar Almanya, Ar
jantin Cumhuru, Avusturya, Macaristan, Belçika, Bulgaristan, Şili, Da
nimarka Danimarkanın Antil Adaları Mısır, Fransa, italya, Japon, Lük-
semburg, Felemenk, Portekiz, Romanya, tsveç, Norveç, isviçre, Tunus, 
ve Salvador Cumhurudur. 
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etmiyen her havalename için lâakal elli santim ahz ve istifa etmeğe 
mezundurlar. 

Saniyen havalename veren idare fıkrai sabıka mucibince ahz ve 
istifa edilen ücretin nısfını işbu havalenameyi tesviye eden idareye 
ita edecektir. 

Salisen gerek havalenameler ile bunların üzerine verilen makbuz 
senedatı ve gerek mürsillere ita olunan makbuz senedatı işbu madde
nin birinci fıkrası mucibince istifa kılınan ücretten maada mtirsilleı 
veya mürselünileyhler tarafından tesviye olunmak üzere diğer hiç biı 
resim veya ücrete tâbi olamazlar. Şu kadar ki havalename mürselün
ileyhin ikametgâhında tediye olunduğu takdirde indeKcap müvezzi üc
reti alınır. 

Salisen (mükerrer) bir havalenamenin mürsilı mahreç memlekette 
taahhüdlü mektupların vusul ilmühaberleri için istifa olunan ücrete 
muadil muayyen bir ücreti evvelce tediye eylediği halde havalenamesi
nin tediye olunduğunu mübeyyin ilmühaber istihsal edebilecek ve işbu 
ücret münhasıran havalenameyi veren memleketin idaresine aid olacaktır. 

Madde 3 — (Mükerrer) evvelâ posta havalenamelerinin telgraf ile 
irsali usulünü kabul ve ittihaza karar veren idareler beyninde posta ha
valenameleri telgraf ile gönderilebilir ve o halde bunlara telgraf ha
valenameleri denir. 

Saniyen bir telgraf havalenamesinin mürsili olan posta havalena
melerinin ücreti adiyesini saniyen telgraf ücretini ita edecektir. 

Salisen telgraf havalenameleri adi telgraf nameler misillû ve ayni 
şerait tahtında müstaceliyet ve mukabele ve müvezzii mahsus veya pos
ta ile tevzi muamelâtına tâbi olabilirler ve bunlar için dahi vusulü mü
beyyin makbuz ilmühaberleri taleb olunabilir. 

Habian telgraf havalenameleri işbu maddede musarrah bulunan 
veyahut beyneddüvel münakid telgraf nizamnameleri mucibince ahz ve 
istifa olunabilecek olan ücurattan başka ücrete tâbi değildir. 

Madde 4 — Hükûmatı müteakide posta idareleri âtideki nizamna
mede muayyen zamanlarda kendi idareleri tarafından tediye olunan me
baliğ ile havalenameler itusmdan d dayı ahs ve istifa edilen ücuratı mü
beyyin hesabatı tanzirr: ederler ve hesabatı mezkûre bilmukabele tetkik 
ve tayin olunduktan sonra bu şartı nakız bir sureti t?v/iye mevcud ol
madıkça medyun olan idare tarafından dayin olan memleketin altın ak
çesi ile nizamnamei mezkûrede muayyen müddet zarfında tediye olunur. 

Saniyen posta havalenameleri meskukâtı muhtelife üzere tediye 
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olunduğu takdirde en ziyade matlubat ne cins akçe ise cüz'î matluhat 
dahi hesabın teallûku olduğu zamanda medyun olan memleketin payi
tahtında «Kambiyo» fiyatının haddi mutavassıtı esas ittihaz olunarak 
o cins sikkeye tahvil olunacaktır. 

Salisen bir hesabın bakiyesi müddeti muayyenede tediye olunma
dığı halde bakiyei mezkûre üzerine müddeti mezkûrenin inkizası günün
den itibaren yevmi tediyeye kadar senevi yüzde beş hesabile faiz yürü
tülecek ve bu faiz tediyeyi tehir eden idarenin hesabı âtisi için zimmet 
kay dol unacaktı r. 

Madde 5 — Evvelâ posta havalenamelerine tahvil olunan mebaliğ 
mürselünileyhlere yahut bunların vekillerine usul ve nizamı dairesinde 
tediye olununcaya değin mürsillere temin olunmuştur. 

Saniyen mahreç memleketin kavanin veya nizamatında muayyen 
mehil zarfında alâkadaran tarafından taleb olunan havalenamelere mu
kabil her idare tarafından ahz ve istifa edilen mebaliğ işbu havalena
meleri ita etmiş olan idareye aiddir. 

Madde 6 — İşbu sureti tesviyenin ahkâm ve şeraiti hükûmatı müte-
akidenin suveri tesviyei mahsusa muhafaza ve yeniden akdetmek ve itti
hat posta havalenameleri hizmetinin ıslahı zımnında daha mahdud itti
hatlar muhafaza ve tesis eylemek hususundaki salâhiyetlerini asla kasr 
ve tahdid etmez. 

Madde 7 — Her idare ittihaz edeceği tedbiri haklı gösterebilecek 
usulü istisnaiyede umumen veya kısmen ittihad postaları havalename
lerinin hizmetini sureti muvakkatede tatil edebilir. Şu şart ile ki keyfi
yeti derhal alâkadar olan idareye veya idarelere indelicap ba telgraf 
ihbar eyliyecektir. 

Madde 8 — Posta ittihadına dahil olup işbu sureti tesviyeye işti
rak etmiyen memleketler kendi taraflarından vuku bulacak taleb üzerine 
ve 1 haziran 1878 tarihli mukavelenamenin umumî posta ittihadına 
sureti iştirake dair olan on sekizinci maddesinde musarrah şekil ve su
rete tevfikan kabul olunurlar. 

Madde 9 — Hükûmatı müteakide posta idarelerinin her biri kendi
sine müteallik cihetçe mevaddı sabıka mucibince ihraç olunacak hava
lenameleri ita ve tediye edecek merkezleri tayin eder ve havalename
lerin şekil ve sureti irsaliye dördüncü maddede musarrah hesabatın şe
kil ve suretini ve işbu kararnamenin icrasını temin için muktazi olan her 
türlü tedabir ve teferruatı tanzim eyler. 

Madde 10 — Evvelâ 1 haziran 1878 tarihli mukavelenamenin on 
dokuzuncu maddesinde musarrah içtimalar beyninde mürur eden müd-
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det zarfında Hükûmatı müteakidenin her posta idaresi posta ittihadına 
iştirak eden sair idarelere posta havalenamelerin hizmetine dair muh
telit kalem vasıtasile bazı teklifat icra etmek hakkını haiz ise de teklifatı 
mezkûre mecburiyülicra olmak için şeraiti atiyeyi cami bulunmalı. 

Evvelâ teklifatı mezkûre işbu kararnamenin birinci, ikinci, üçüncü, 
üçüncü (mükerrer) ve dördüncü, onuncu ve on birinci maddelerinin 
tadiline müteallik ise haklarında ittifakı âra. 

Saniyen marüzzikir birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü (mükerrer) 
dördüncü, onuncu ve on birinci maddelerinden gayri maddelerin ahkâm 
ve şeraitinin tadiline dair ise sülüsanı âra. 

Salisen işbu kararname ahkâm ve şeraitinin tefsirine müteallik ise 
yalnız ekseriyeti mutlaka hasıl olmalıdır. Makbul ve muteber olan mu-
karrerat birinci ve ikinci şıklar için diplomasî tarikile icra edilecek be
yanat ve üçüncü şık için dahi 1 haziran 1878 tarihli mukavelena
menin yirminci maddesinin fıkrai ahiresinde muayyen şekil ve suret 
mucibince idare tarafından vuku bulacak tebligat ile tasdik ve teyid 
olunur. 

Madde 11 Evvelâ işbu kararname bin sekiz yüz yetmiş dokuz se
nesi nisanının iptidasından itibaren mevkii icraya vazolunacaktır. 

Saniyen işbu kararname 1 haziran 1878 tarihli mukavelena
me ile bir vakit ve zamanda tasdik olunacak ve mukavelei mezkûrenin 
devamı müddetçe baki kalacak ve her memleketin mensub olduğu hü
kümet tarafından İsviçre Hükümeti Cümhuriyesine bir sene evvel ihbarı 
keyfiyet olunmak şartile işbu kararnameden çekilmek hususunda haiz 
olduğu hakka halel vermiyecektir. 

Salisen hükûmatı müteakidenin muhtelif idareleri beyninde mu
kaddema akdolunup işbu kararnamenin ahkâm ve şeraiti ile kabili telif 
olmayan mukavelât ahkâmı kararnamei hazınn mevkii icraya vaz'ı tari-
hinden itibaren fesh ve ilga olunacak ve bu ise altıncı maddede muha
faza olunan hukuka İrası halel etmiyecektir. 

Rabian işbu kararname sür'ati mümküne ile tasdik olunacak ve 
tasdiknameler Pariste mübadele edilecektir. 

Tasdikanlilmekal esamisi balâda zikr ve tadat olunan hükûmat 
murahhasları işbu kararnameyi 6 haziran 1878 tarihile Pariste tan
zim ve imza etmişlerdir. 
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No: 9 0 — Posta Heyeti Ittihadiyei Umumiyesi 

Posta havalenamelerinin teatisine dair 4 Haziran 1878 tarihile Pariste 
akdolunan ve Lizbonda münakid 2 Mart 1285 tarihli senedi 

munzam ile tadil edilen kararnamenin sureti icrasına 
müteallik teferruatı havi nizamnamei düveli 

Madde 1 — îttihad postalan havalenamesi almak için akçe tevdi 
eden şahsa her posta idaresince kabul edilen şekil ve surette bir makbuz 
senedi veya emanet pusulası veyahut tediye beyannamesi bilâ harç ita 
olunmak lâzım gelir. 

Madde 2 — Evvelâ ittihad postaları havalenameleri işbu nizam
nameye merbut ( A ) işaretli ve bir numaralı numuneye muvafık veya 
mümasil surette tazim edilir. Maamafi şimdiye kadar yine nizamnamei 
hazıra merbut ( A ) işaretli ve iki numaralı numuneye muvafık Veya 
mümasil bir surette havalename istimal etmiş olan posta idareleri bH 
şekil ve sureti istimale devam etmek salâhiyetini haizdirler. 

Saniyen Fransız lisanı üzere matbu olmayan havalename nüsha
larının her bir satırı altında lisanı mezkûr üzere bir tercümesi muhar
rer bulunacak ve metinlerinin icab ettireceği el yazıları icabına göre 
arap erkamı ve Roma hurufu ile terkim olunarak musaddak olsa bile 
terkinat ve ilâvatı muhtevi olmayacaktır. 

Salisen her bir havalename için istifa olunacak resim mahreç mem
leket meskûkâtile ve havalenamenin yüz tarafının balâsında sağ köşesine 
terkim edilmelidir. 

Rabian havalenamelerde ibarenin sureti tahriri için lâzım gelen 
kelimattan başka kelimeler ilâvesi memnudur. Bilâkis mürsil ( A ) işa
retli ve bir numaralı numuneye müteallik olan kupona, mürselünileyhe 
hitaben her gûna tebligatı ilâve edebilir. 

Madde 2 — (mükerrer) evvelâ telgraf havalenameleri parayı 
ahzeden postahane tarafından yazılıp bedelini tediye edecek postahaneye 
irsal edilir. 

Saniyen mezkûr havalenameler mürselünileyhe hitaben mürsilin 
bazı tebligatı hususiyesini havi olabilir. 

Salisen Telgraf havalenameleri atiyüzzikir surette yazılır. 

Havalename (postanece olan sıra numarası) posta-

hanesi (mevrit postahanenin ismi) 
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Mösyö ] f Mürsilin ismi \ c ita olunan meblâğın 
Madam }• Tediye etmiştir. \ miktarı mahreç memleketin meskukâtı 
Madınazel J ( üzere erkam ve huruf 
ile tayin edilir. 

Mösyö ) f Mürselünileyh veya ileyhanın ismi ve mahalli 
Madam } için \ ikâmeti ve mümkün ise meskeni lâyikile tayin 
Madmazel J ( edilmelidir. 

tndelicab dercolunacak işa- f D - Müstacel 
rat (tam kelimat veyahut adi | TC • Mukabele 
telgraf namelerde istimali \ CR - Vusulünün iş'arı 
caiz olan ihtisarat ile) j PR - Teahhütlü posta müvezzi mahsusu 

\ XR - Tediye edilmiş müvezzi mahsusu 

îşbu işaretler posta havalenamelerinin nüshalarında balâda mu
harrer teriib üzere münderiç olmalıdır. 

Rabian kısmen mukabele «yani isim ve rakamların bir postahane-
den diğer postahaneye tekrarı» mecburidir. 

Hamisen mahreç merkezi işbu nizamnameye merbut « A mükerrer» 
işaretli numuneye muvafık veya mümasil olmak üzere telgraf havalena
mesinin bir suretini veya ita olunduğunu mübeyyin bir ihbarnameyi ilk 
posta ile mazrufen ve tasdik makamında olarak mevrid merkezine irsal 
eder. 

Ve bu postahane mezkûr sureti.parayı ahzeden adam tarafından 
ibra edilen nüshai asliyeye rapteyler. 

Madde 3 — « A » işaretli ve bir numaralı numunenin istimali atide 
muharrer vazaifi müstelzimdir. 

Evvelâ mahreç memletekin posta idaresi. 

1 - Havalenameleri mevrid postahanelere açık surette veyahut bu 
postahanenin talebi üzerine melfuf (B) işaretli numuneye muvafık bir 
zarf derununa mevzııan irsal edecek. 

2 - Her tahriratın havi olduğu bilcümle havalenameleri indelicap 
mahreç memleketlerin adedi nisbetinde küçük paketlere taksim eyledik
ten sonra bir pakete cem eyliyecektir. 

Saniyen mevrid memleket posta idaresi havalenameyi hizmeti da
hiliye için cari olan veyahut idarei mezkûre tarafından bu babda bil
hassa ittihaz edilen usul ve kavaide tevfikan mürseliinileyhe teslim ve 
tediye edecektir. 

Madde 4 — « A » işaretli ve iki numaralı numunenin istimali ati-
yüzzikir vazaifi müstelzimdir. 
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Evvelâ mahreç memleket posta idaresi ita ettiği her bir havalena
me için işbu nizamnameye merbut (C) işaretli numuneye muvafık bir 
ihbarnameyi bilâ tehir tanzim edecek ve bu ihbarnameyi nizamnameye 
merbut (D) işaretli numuneye muvafık bir zarf derununa mevzuan pa
rayı tediye edecek postahaneye ilk posta ile gönderecektir. 

Saniyen mevrit memleket poslahanesi. 

I - Mürselüniyleyhi tarafından usul ve nizamı veçhile ibra edilen 
havalenamenin teslimine mukabil havalename ihbarnamesini aldıktan ve 

havalename münderecatmın ihbarnameye mutabakatı tahakkuk eyledikten 
ve havalename hamili gerek mürsilin ve gerek mürselünileyhin isim ve 
şöhret veya şirket imzasını tayin ile parayı ahz ve kabze istihkakını isbat 
eyledikten sonra parayı tediye edecektir. 

(B) Havalename ihbarnamesine ademi vusulü takdirinde mahreç 
merkezinden nizamnamei hazıra merbut (E) işaretli numuneye muvafık 
bir varaka ile havale ihbarnamesinin nüshai saniyesini taleb eyli-
yecek ve hu varakayı (R) işaretli numuneye muvafık bir zarf derununa 
mevzuan gönderecektir. 

Madde 5 — Evvelâ t l ) mürselünileyhlerin isim veya meskenlerinin 
yanlış veya gayri kâfi veyahut mübhem bir surette tayin edilmesi 

(2)Gerek havalenamede ve gerek ihbarnamede isim veya meblâğca 
mübayenet olmaması veyahut isim veya meblâğın yazılmaması. 

( 3 ) Yazılarda terkinat veya ilâvat bulunması. 

(4) Pul veya imza veyahut idareye müteallik bazı işareti sairenin 
vaz olunmaması. 

(5) Tediye olunacak akçenin mevrid memleket meskukâtından ve
yahut ittihada dahil postahanelerce kabul edilen meskukâttan başka mes
kukât ile tayin kılınmış olması sebeplerinin birinden dolayı tediye edil-

miyen havalenameler bunları ita eden postahane tarafından tesviye 
edilecektir. 

Saniyen bunun için mevrid merkezi işbu havalenameleri mahreç 
merkezine resen teahhütlü olarak sürati mümkine ile iade eder ise alâka
dar bulunan iki posta idareleri bu iadeden ve işe verilen neticeden haber
dar edilmelidirler. 

Madde 6 — Evvelâ havalenameler ita olundukları günden itibaren 
üç ay zarfında muteberdirler Avrupa haricinde vaki memalik ile veya
hut memaliki mezkûrenin yekdiğerile olan münasebatta müddeti mezkûre 
altı aya temdid edilir. 
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Saniyen müddeti mezkûre mürurunda havalenameler ancak bun
ları ita eden idare tarafından bir tarih vizesi ile ve mevrid postahane-
nin mensub olduğu idarenin talebi üzerine tediye olunabilir. 

Salisen tarih vizesi havalenamenin metni üzerine vazolunur ve hava
lenameye işbu maddenin birinci fıkrasında muayyen müddete müsavi bir 
müddet makbuliyet ita eder. 

Madde 7 —• Evvelâ mahreç memleket postahanesi tediye edilmemiş 
havalenameyi ve indelicap bunun ihbarnamesini istirdat edince mürsil-
lerin talebi üzerine havalenamelerin esmanı mürsillere tediye olunabilir. 

Saniyen bir yerde kalmış veya zayi veyahut mahvedilmiş olan bir 
havalenamenin esmanını istifa için mürsil kendi makbuz senedini ve 
emanet pusulası veyahut aldıktan sonra gaib veya mahvolduğuna 
dair mürselünileyhin bir kıt'a şehadetnamesini ibraz eylemelidir. Mah
reç memleket postahanesi, mevrid merkezinin havalenameyi tediye 
etmediğine ve etmiyeceğine kanaat hasıl eyledikten sonra havalename 
bedelini iade eder. 

Salisen bir yerde kalmış veya gaip veyahut mahvolmuş olan ha
valenamelerin esmanı salifüzzikir ikinci fıkra ahkâmınca iade olunmadığı 
takdirde mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine mahreç postaha-
ne idaresi evvel emirde havalename esmanının tediye veya iade olunmadı
ğını mevrid memleket posta idaresile bilittifak tahkik eyledikten sonra 
mezkûr havalenameler yerine tediye emrini veya havanename nüshai 
saniyesini ita edebilir. 

Madde 7 — (Mükerrer) evvelâ havalenamelerin emrü tediyesi 
mevrid merkezinin hizmeti dahiliyesince mer'î bulunan usul ve ahkâma 
tevfikan icra olunur. Sahte ibra imzası üzerine vukubulan tediyenin me
suliyeti işbu posta merkezine aittir 

Saniyen mezkûr posta merkezi tediye eylediği havalenamelerin 
mesuliyetini üzerinden atmak için evvelâ işbu kendi nizamatının mür
selünileyhin hüviyetini isbat için lâzımgelen kâffei teminatı cami oldu
ğunu ve saniyen tediyatı vakıanın nizamatı mezkûrede münderiç ahval 
ve şerait dahilinde olarak vukua geldiğini isbata muktedir olmalıdır. 

Madde 7 — (Defai salise) evvelâ adi bir havalenamenin mürsili 
mezkûr havalenamenin tediyesine dair malûmat ahzetmeği arzu ederse 
mahreç merkezi havalename üzerine bu babda istifa olunan resmi mu
ayyeni havi bir posta pulu vazeder ve bu puhı gayet açık hurufatla 
muharrer «tediyenin vukuu iş 'an» kendilerile ibtal eyler. 
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Saniyen parayı tediye eden postahane havalenameyi tediye ettiği 
gün mahreç merkezine nizamnamei hazıra merbut (E mükerrer) işa
retli numuneye mutabık veya mümasil surette bir ihbarname irsal eder. 
Mevrid merkezi dahi bu ihbarnameyi, akçevi tevdi eden adama teslime 
mecburdur. 

Madde 8 — Evvelâ her idare her ayın nihayetinde sair idarelerin 
her biri için nizamnamei hazıra merbut (E) işaretli numuneye muvafık 
bir hesabı hususî tanzim eder hesabı mezkûrda işbu idare geçen ay zar
fında diğer posta idaresi hesabına olarak kendi posta merkezleri tara
fından tediye edilen bilcümle havalenameleri zikir ve mümkün ise mah
reç merkezlerinin isimlerini dahi alfabe tertibile kaydeder. 

Saniyen posta idaresi mezkûr hesapta her bir havalename bedelinin 
hizasında mahreç merkezi tarafından nakden istifa edilen resmi tayin 
eder. Ve badehu tediye edilen mebaliğ yekûnuna istifa olunan rüsumun 
nısfını aynı meskukât ile ilâve ve indelicab rüsumu mezkûreyi başa baş 
tebdil eder. 

Salisen hesabı mahsusu tediye olunan ve ibra işaretini havi olan 
havalenameler ile beraber bilâ tehir diğer posta idaresine irsal olunur. 

Madde 9 — Evvelâ hesabatı mahsusai mütekabile tarafeynce bil-
müzakere tayin edilir edilmez dayin olan idare bir hesabı umumî tan-
zimile muvazeneyi tertib eder. (Meğer ki alâkadar olan postahaneler 
beyninde başka sureti tesviye akdolunmuş ola) tebdili meskukât için 
indelicab kararnamenin dördüncü maddesinin ikinci fıkrasına tevfikı 
hareket eyler. 

Saniyen hesabı umumî hangi aya müteallik ise o ayın inkizasmdan 
itibaren iki mah müddet zarfında tayin olunmalıdır. Avrupa haricin
de vaki memalik ile veyahut memaliki mezkûre beyninde mevcud mü-
nasebatta müddeti mezkûre dört aya temdid edilir. İhtilâf zuhurunda 
münaziünfih olan meblâğ hesabı atiye naklolunur. 

Salisen hesabın mütebakisini teşkil eden fark (Bu şartı nakız diğer bir 
sureti tesviye vuku bulmaz ise) alacaklı memleketin ya makam hü
kümeti veyahut ticaretgâh bir beldesi üzerine keşide olunan ve hini ib
razda veyahut bir müddeti kalile zarfında tediyesi meşrut olan poliçeler 
vasıtasile ve o memleketin meskûkâtile tediye olunur. Tediye masarifi 

medyun olan idareye aid olmakla alacaklı idareye bundan dolayı hiç 
bir zarar terettüb etmiyecektir. 

Rabian farkı mezkûr hesabı umumî tarafeynce kararlaştırıldıktan 
nihayet on beş gün sonra tediye olunmak lâzım gelir şu kadar ki diğer bir 
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idare zimmetinde elli bin frangı mütecaviz bir matlubu bulunan her 
bir idare kendi alacağının üç rub'una müsavi bir meblâğı alelhesap 
veya muvakkat bir tediye suretile taleb etmek hakkını haizdir, tndelicab 
talebi mezkûra sekiz gün zarfında mümaşat edilmelidir. 

Madde 10 - - Evvelâ memaliki müteakide posta idareleri 4 ha
ziran 1878 tarihli kararnamenin mevkii icraya vaz'ından lâakal üç ay 
evvel ittihad postasının kalemi muhteliti vasıtasile mevaddı atiyeyi yani. 

(I) Kararnamenin ikinci maddesini icraen tebdili meskukât için 
tanzim ettikleri tarife ve indelicab tayin eyledikleri fiatı. 

I Jl) fttihad postalan havalenamelerini ha ve tediyeye mezun o)an 
postahanelerinin esamisini. 

(P) Havalenameler için tanzim edilen iki numuneden intihab et
tikleri numune ile istimal eyledikleri sureti tahririn metni sahih ve mü
kemmelini. 

(T) îta edecekleri havalenamelerde kendi lisanları üzere tama-
mile yazılabilecek olan birden beş yüze kadar adadın imlâsını. 

(S) Alâkadaran tarafından tediyesi taleb olunmayan havalena
meler bedelâtının kat'iyyen devlete mal olabilmesi için memleketleri 
kavanini mucibince mürur etmesi lâzım gelen. 

Müteakiben yekdiğerlerine tebliğ edeceklerdir. 

Saniyen salifüzzikir nıkatı hamseden biri hakkında badehu icra 
edilecek her nevi tadilât dahi bilâtehir aynı surette tebliğ olunmalıdır. 

Madde 11 — Posta ittihadına dahil memalikin her bir posta ida
resi içtimaat beyninde mürur eden müddet zarfında işbu nizamnamenin 
ahkâmı hakkındaki leklifatım ittihada iştirak eden sair posta idarelerine 
muhtelit kalem vasıtasile tebliğ etmek hakkını haizdir. 

Teklifatı mezkûre mer'iyülicra olmak üzere şeraiti atiyeyi cami 
bulunmalı yani evvelâ işbu nizamnamenin ikinci ve yedinci (defai sa
niyesi) on birinci ve on ikinci maddelerinin tadiline dair ise ittihadı 
âra. 

Saniyen birinci ikinci (defai saniyesi I üçüncü, dördüncü, yedinci 
ve (defai salisesi) maddeleri ahkâmının tadiline dair ise sülüsanı âra. 

Salisen mevaddı sairenin tadiline veyahut nizamnamei hazır ah
kâmı muhtelifeainin sureti tefsirine müteallik ise yalnız ekseriyeti mut
laka hasıl olmalıdır. 
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Makbul ve muteber olan mukarrerat ittihada dahil bilcümle pos
ta idarelerine muhtelit kalem tarafından sadece tebligat icrasile tasdik 
ve teyid edilir. 

Madde 12 — tşbu nizamname 1 haziran 1878 tarihli kararnamenin 
mevkii icraya vaz'ı gününden itibaren düsturulamel tutulacak ve alâka
dar olan Hükûmat tarafından bilittifak tecdid edilmediği halde marüz-
zikir kararnamenin devamı müddetince baki kalacaktır. 

No: O'l — Bu kerre tadilen kaleme alınıp mer'iyeti ahkâmına 
bilistizan iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi şeref 

müteallik buyurulan Aşar nizamnamesi 

2İ şevval 1306, 10 haziran 1305 

FASLI EVVEL 

Aşarın sureli istifası hakkındadır 

Madde 1 — Öşür mahsulâtı arziyeden istifa olunur. 

Madde 2 — Şehir ve kasaba ve kariyelerde kâin hanelere muttasıl 
ve etrafı duvar veya çit veyahut alâmeti farikai saire ile muhat ve hane 
havlusundan madud bulunan dokuz yüz on dokuz yeni arşın murabbaın-
dan yani bir atik dönümden noksan mahallerin mahsulâtından öşür alın
maz. 

Madde ?> — Hatap ve kömür alelıtlak öşürden müstesna oldu
ğu gibi sebze itlâk olunan mahsulâttan taraveti zail olduktan sonra 
ekil ve istimale salih olmayan ve salamura olamayan ve bostan itlâk 
kılınmayan milhiye ve ebegümeci ve semizot ve salata ve marul ve 
pırasa ve ıspanak gibi mahsulât dahi öşürden müstesnadır. Ancak sala
muraya salih olan ve müddeti medide hali taravetle de\am eden bal
kabağı ve helvacı kabağı ve bamya ve enginar ve soğan ve sarmısak vo 
havuç ve şalgam ve yer elması ve pancar ve domatesten öşür alınacaktır. 

Madde 4 — Arazi Kanunnamesinin yüz yirmi yedinci maddesin
de beyan olunduğu üzere alelûmum mahsulât ve me;rııalı arziye nerede 
harman olunur ise olunsun her hangi kariye hududu dahilindeki ara
zide nabit olmuş ise ol kariyeye aiddir ve yaylak ve kışlak bedelâtı öş-
riyesi ile beşinci maddede beyan olunan saz öşrü hakkında dahi bu 
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veçhile muamele olunur ve hiç bir kariye hududu dahilinde olmayan 
yaylak ve kışlak ve sazlık hakkında müstakil muamelesi icra olunur. 

Madde 5 — Sahibi olmayan göller içinde ve kenarlarında nabit 
olan sazlar ve kezalik sahibi olmayan ormanlarda hasıl olan kereste 
ile sair mahsulât miriye aid olup başkaca idare olunur. Sahibi uhde
sinde bulunan göllerde hasıl olan sazlar ile kezalik ashabı uhdesinde 
bulunan ormanlarda hasıl olan her nevi mahsulâttan öşür alınır. 

Madde 6 — öşür mahsulün vezin ve tekyilile aynen veyahut esnayı 
tahsilinde hasıl olacak muvafakati tarafeyne göre bedelen alınır. Fakat 
bazı mahsulâtın sureti taşiri nizamatı mahsusasına tâbi olduğu gibi 
bazısından tahmin ve takdir ile öşür alınmak ve bazısının öşrü dahi 
mutlaka bedelen istifa kılınmak müteamel olduğu cihetle bunların ka
vaidi taşiriyelerile hangilerinden bedelen öşür alınmak lâzım geleceği 
işbu nizamnameye müzeyyel «1» numaralı tarifnamede gösterilmiştir. 

Madde 7 — Tahmin üzerine taşir olunacak olan mahsulâtın mik-
tarınca beynettarafeyn uyuşıılamadığı halde vaki olacak müracaat üze
rine mahsul meydanda iken 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 azasın
dan mahalline iki zatın dahi izamile icra olunacak tetkikat üzerine 
meclisi mezkûrece verilecek karar kat'î olacaktır. Şu kadar ki işbu mu
hammin ve azaların mahsulün kaldırılması müteamel ve muktazi olan 
zaman içinde derhal gidip ifayı vazife eylemeleri lâzımdır. 

Madde 8 — öşrü bedelen alınmak lâzım gelen mahsulât idrak et
tikçe 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 zehairi üşniyesini o kas.iba da
hilinde ve bir köyün zehairi öşrüyesini o köyde vaki öşür anbanna ve 
köyün anbarı olmadığı halde o köyün hasılatı öşrüyesini dahi harman 
mahallinden itibaren nihayet bir saat mesafede bulunan öşür anbanna 
kadar meccanen nakletmek ve köy anbarlarında teraküm edecek aşar 
zehairini mahallî meclisi idaresinden beher keyli cedid için kat edilecek 
fiat ile civarda en karip bulunan kasaba ve iskeleye götürmekle mü
kelleftir. Şu kadar ki zehairi mezburenin her sene kasımdan evvel nak
ledilmesi lâzım gelip şayet ziraatleri tatil olunmamak için kasımdan 
sonraya bırakılması ahalii kura tarafından talep olunur ve o yolda 
mültezim yedine ihtiyar meclisi tarafından bir mazbata verilir ise ol-
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halde teşrinisani gayesine kadar nakline ahali mükellef olup teşrini
saniden sonra işbu nakil maddesi mutlaka ahalinin rızasına menuttur. 

Madde 10 — Muaşşire haber verilmiyerek tarladan ve harman yerin
den kaldırılan ve her ne suretle olursa olsun öşrü verilmemek üzere 
ketmedilen mahsulât kaçak addolunup mirî için iki kat öşür alınır. Aşar 
ihale olunmuş bulunur ise nısfı mültezime ve muhbiri var ise nısfı diğe
rinin yarısı dahi muhbire verilir. Mahsulün öşürden kaçırıldığını sahibi 
itiraf etmez ise mahkemeye müracaat olunur. 

FASLI SANI 

Aşarın müzayede ve ihalesi hakkındadır 

Madde 11 —• Aşar varidatı alenen bilmüzayede tekarrür edecek be
deli nakdî ile bir senelik olmak üzere maktuan ihale olunur. Yalnız 
Zeytin öşrünün iki seneliği ihale olunmak caizdir. 

Madde 12 — Varidatı öşriyeyi iltizam edenler ile anlara kefalet ey-
liyenlerin tebaai devleti aliyeden bulunmaları meşruttur. 

Madde 13 — Meclisi beledî ve Ticaret ve Ziraat Odaları reis ve 
azası ile ketebesinden maada sırf tarafı Devletten mansup bilûmum me
murin ile mecali* ve mehakim azasının ve ketebei aklâm ile hademei 
Devletin gerek doğrudan doğruya ve gerek bilvasıta aşar iltizam etmeleri 
ve mültezimlere kefalet eylemeleri memnudur. Bu memnuîyet mecalis 
ve mehakim azasile ketebei aklâmın evlât ve akaribinden menfaat ve 
ticaretleri kendilerile müşterek olanlara da şamil olup fakat bunların 
hane ve idareleri müstakil ve kendi emlâk ve servetlerile teminat ita
sına muktedir olan mütealiikatı aşar iltizam ve mültezimlere kefalet ede
bilirler. Memnu olanlardan hafiyyen ve namı müstear ile aşar aldıkları 
tahakkuk edenler memuriyetlerinden tardolunmakla beraber hemen iha
le fesih ile diğer talibine ihale veya emaneten idare olunur ve bundan 
dolayı terettüp eden zarar ve ziyan ve fark kendilerine ve kefillerine 
tazmin ettirilir. Ve hilafı memnuiyet bunlara aşar ilzamına bilerek mü
saade eden memurin hakkında dahi muamelei kanuniye icra kılınır. 

Madde 14 — Hububat aşarile anın meyanında satılan mahsulâtı sa
ire aşarının vilâyet ve liva ve kaza ve nahiyece toptan müzayede ve iha
lesi külliyen ve kat'iyen memnudur. Emrü ihale ve müzayede mutlaka 
kariye kariye icra olunur. Ancak işbu nizamnamenin otuzuncu ve otuz-
birinci maddelerinde muharrer esbaba mebni arazisi mülâsık ve mahlut 
olan ve müteferrikan talibi çıkmayan bazı köylerin mezkûr maddelerde 
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beyan olunduğu suretle birleştirilerek müzayede ve ihalesi caiz olduğu 
gibi palamut ve afyon ve harir ve zeytin aşan ile meyankökü ve balı 
ve bu kabilden olarak hububattan bittefrik ayrıca ve toptan satıla gelen 
bazı mahsulâtın kaza kaza veyahut sancak üzerine müzayede ve ihalesi 
caiz olur 

Madde 15 — Her sene iptidasında vilâyet dahilinde bulunan kur
anın adedine göre vilâyet merkezlerinde işbu nizamnameye merbut 6 
numaralı numune mucibince koçanlı mezad pusulaları tabettirilerek ka
zalara 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 malı kalarak aşarın 
meclisi idarei kazada alenen müzayedesine bed' olunur. 

Madde 16 — Maddei sabıkada tayin olunan vakti müzayedenin hu
lulünden evvelce her kazanın havi olduğu kura aşarının ihalesi için 
merkezi livada eyyamı mahsusa tayin olunarak vilâyete biliş'ar vilâyet 
şazetesile ilân ettirileceği gibi keyfiyet livanın sair kazalarına vc müna
sebeti mevkiiye ve ticariyesi olan civar liva ve kaza merkezlerine dahi 
bildirilir. Ve müddeti ihale kura abalisince de vaktile malûm olmak üzere 
müddeti mezkûrenin hululünden b ir hafta mukaddem kaza merkezlerin
den her kariyeye işbu nizamnameye merbut 2 numaralı numunesi mu
cibince matbu ihbar varakası g ö n d e r i l e r e k bunların vusulünü müş'ir 
kura ihtiyar meclislerinden birer ilmühaber ahzile kaza meclisi idare
sinde hıfzolunur. 

Madde 17 — Tayini eyyam hususunda mahsulü erken yetişen ka
zalar takdim ve geç yetişenler tehir olunur vc eyyamı mezkûre her kaza 
kurasının adedine ve aşarının mikdarına göre 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 e.İaiiye Ne
zaretinden indelicab vilâyat ve clviyeye memurini mahsusa gönderilir. 
Valiler dahi lüzum gördükleri Liva ve kazalara azimetle müzayede ve 
ihaleye nezaret ve dikkat eyliyeceklerdir. Ve lâzım gelen Liva ve Kaza
lara Vilâyet Defterdarile sair erkânı vilâyetten münasipleri gönderile
rek emrü müzayede ve ihale tetkik ve teftiş edilecektir. 

Madde 19 — Vakti ihalenin takarrübünde liva mecalisi idaresinde 
varidatı öşriyelerinin mikdarına göre üç dört kaza bir daire farzoluna-
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lak ve İni dairelerin dirisine Liva mutasarrıfı ve diğerine muhasebecimi 
gitmek üzere sairlerine de icabına göre vilâyet ve Liva Meclisi İdareleri 
azasından ve memurini saireden vukuf ve ehliyeti haiz birer zat intihab 
olunarak dairelerin sureti tertibi ve her birinin ihalesine kimlerin me
mur olacağı merkezi vilâyete bildirilir. Vilâyet elviyenin tensibini 
aynile tasdik veyahut tadil ve memurini -niintehabevi lüzum görür ise 
bittebdil mahr Hinden veya merkezi vilâyetten diğer münasiplerini tayin 
eder. Mutasarrıfların merkezi memuriyetlerinden tebaudlerine mâni 
bir hal bulunur ise anların gidecekleri daireye vilâyetin reyile diğer 
bir zat gönderilir. Tertib olunan devairin her biri nihayet dörtten ziyade 
kazayı havi olmayacaktır. 

Madde 20 — Maddei sabıkada sureti tertibi beyan olunan devaire 
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 veyahut kefillerinin takdiri istitaatı 
maliyeleri hususunda memurini mezkûre heyeti meclisle müştereken 
mes'ulii bilmal tutulur. 

Madde 21 — Her kazada evvelce tayin ve ilân olunan müddeti iha
lenin hululünden lâakal bir hafta mukaddem aşar almak isteyenler Mec
lisi İdareye müracaatla iltizam etmek istedikleri köylerin ismini tasrih 
etmeksizin yalnız kaç kuruşluk aşar deruhde etmek islediklerini ba ar
zuhal beyan edeceklerdir. Müstedilerin uhdelerinde bulunan süknodarın 
dan ve zürra taayyüş ve idarelerine kâfi olan ziraat arazisinden maada 
emlâkin kıymeti hakikiyesi yani hini ihaledeki alım satım fiatı her ne 
mikdara baliğ olur ise ana göre iki katı olarak bir itibarı malî takdir 
olunup emlâki mezkûre bir taraftan mahcuz olmadığı halde olmikdara 
yani elli bin kuruş kıymetli emlâk irae edenlerin yüz bin kuruşa kadar 
pey tutulmak üzere defteri mahsusuna kaydolunur. Ve hiç emlâki ol
mayanlardan veyahut uhdesindeki emlâk kıymetine göre tayin olunacak 
itibarı maliden ziyade aşar almak arzu edenler bulunur ise fazlası için 
anlardan kaidei mebsuta dairesinde diğer kefil alınır. Gerek müstedile
rin ve gerek kefillerinin uhdelerinde bulunan emlâk kâfi görülmediği 
ve zirde gösterilen mikdara muvafık nakit akçe depozito edilmediği ve
yahut aşar ve emvali saireden miriye borçlu bulundukları halde keyfi
yeti arzuhaller zahrına işaretle Meclisi İdarei Kaza mührile mühürlene
rek ashabına iade kılınır. Kmlâki mezkûre için Meclisi İdarei kazaca 
tayin kılınacak kıymeti hakiki vc derecesinin noksan olduğuna itiraz et-

t. ı c. o r. m 
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mek işeyen mültezimin ve küfelâ h u l u l ü müddeti ihaleden evvel merkezi 
livada veyahut yirmi ikinci maddede beyan olunduğu üzere ihale memu
runun nezdinde itiraz ile tashihi madde olunmasını taleb edebilirler ve 
bu itiraz üzerine icra olunacak tetkikatta tebeyyün edecek hale göre 
Meclisi îdarei kazanın kararı teyit veyahut tadil edilir. Uhdesinde te-
karrür edecek aşar bedeli mikdarının sülüsünü nakden depozito eden
lerden diğer kefil ahzi lâzım gelmiyeceği gibi kariyeleri aşarını almak 
isteyen ahali yekdiğerine kefili bilmal olmak üzere anlardan başkaca 
kefil alınmaz. Hitamı müzayedede damga kanunnamesine tevfikan pullu 
senedat alınmak üzere yalnız esnayı müzayedede kefalet hususunun ev
rakı resmiyeden olan mezat pusulalarına bitterkim küfelâya tahtimile 
iktifa ve vakti müzayedede bulunamayacak küfelâdan yine pullu olarak 
senedi muvakkat ahz ve istifa kılınır ve depozito akçesi en son tekasite 
mahsub olunur. 

Madde 22 - İhaleye memur olanlar her kazada ihale müddetinin 
hululünden evvel veyahut esnayı ihalede mültezimin ve küfelâ için 
evvelce tayin olunan itibarat derecesini tetkik ve hafi ve celi tahkik 
ederek gerek mültezimin ve gerek küfelâya tayin olunmuş olan istitaatı 
maliye mikdarını kıyemi emlâkin makadiri hakikiyesinden ziyade gör
düğü halde icrayı tenzilât ve tadilât veyahut tevsiki teminat eyliyecek 
ve maddei sabıkada beyan olunduğu üzere Meclisi İdarei kazaca tayin 
olunan itibarı malî mikdarına veyahut istidalarının reddine itiraz eden 
mültezimin ve küfelânın itirazlarını bilistima icabını icra edecektir. 

Madde 23 — Maddei sabıkada beyan olunduğu üzere evvelce kendi
sinin ve kefilinin mikdarı itibarını tahtı tasdika aldırmamış olanların 
müddeti ihale zarfında verecekleri peylerin Meclisi İdarei kaza ve ihale 
memuru tarafından hemen tahkik ve takdir olunacak mikdarı itibara 
göre kabulü caiz olur i.-.e de böyle ihaleye başlanıldığı sırada müracaat 
eden mültezimin ve küfelânın ihale memuru ve Meclis tarafından bevaıı 
olunacak mikdarı itibara kanaat etmeleri lâzım gelir. 

Madde 24 — Müzayede olunan aşara Dersaadetten pey vurmak ve
yahut vilâyetlerdeki mültezimlerden bazısına kefalet etmek isteyenler 
kendilerinin veyahut gösterecekleri kefillerin uhdelerinde kıymeti ilti 
zam veyahut tekeffül edecekleri aşarın derecatına göre yirmi birinci 
maddede muharrer kavaide muvafık emlâk vc arazi bulunduğu halde 
emlâki mezkûrenin temamile ifayı taahhüt olununcaya değin ahara ferağ 
olunamaması için kaydı balâsına şerh verildiği veyahut hazinei celilenin 
kabul edebileceği surette diğer teminatı maddiye yani alacağı aşarın 
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sülüsii nisbetinrle nakid veya hükümeti seniyenin resmen piyasada teda
vül eden ve hamiline aid olan tahvilâtı piyasa fiatile depozito eylediği 
halde hazinece pey ve kefaletleri tutulur. Ve işbu nakid en son taksitlere 
mahsub olunacağı gibi tahvilât dahi ifayı taahhüde kadar iade edilmez 
bunlardan gayri bir suretle hiç kimsenin pey ve kefaleti kabul olunmaz. 

Madde 25 — ihaleye memur olanlar ve heyet meclis muvacehesin
de icra olunan müzayedede bedeli sabık ve esbakına ve senei hâliyeniıı 
feyiz ve bereketine nazaran haddi lâyikını bulmuş olan köylere pey vur
muş olanlar birer birer meclise celb ile zam veyahut keffi'yed eyleme

leri teklif olunup zammedenler olur ise müzayedeye tekrar devam olu
narak peylerini kat ile zamdan istinkâf edenlere keffi'yed ve imza etti
rilir. Ve rağabalın inkıtaile müzayede pusulasında keffi'yed etmemiş hiç 
bir kimse kalmadıktan sonra müzayede pusulası tellâla verilerek şu 
kadar kuruşta şimdi karardade çekilecektir deyu Hükümet konağı sola 
ve avlusunda nida ettirilir. Bu ilân üzerine bir daha zammeden bulun
maz ise pusulanın yekûnu hizasına şu kadar kuruş bedel ile kabul ey 
ledim diye bir ibare yazılıp tarihi konularak talihine ve talibinin seıveti 
kâfi görülmüş olmayıp da kefili var ise ben de kefalet eyledim diye 
kefiJe temhir veya imza ettirildikten s o n r a ihale memuru tarafından ka
rardade terkim kılınır. 

Madde 26 - - Bir köyün aşarına pey vurup da muahharen gerek ka-
rardadesi çekildiği zaman ve gerek esnayı ihalede müzayede mevkiinde 
bulunmayan mültezimlerin hakları sakıt olur. Bunların son peyleri hi
zasına bulunmadıkları tahrir olunarak lieclilişhad ziri meclis azasın
dan birisine temhir ettirilir \e alıalii kura kendi köylerine talih olup da 
muahharen peyleri üzerine zam vukuile kaffi'yed ederler ise kariyemuh-
larile ihtiyar meclisi azasından mevkii müzayedede bulunanlara keffi'yed 
ettikleri tasdik ve temhir ettirileceği gibi müddeti müzayede ve ihale 
on altıncı madde mucibince ba varakai ihbariye alıalii kuraya bildirile
ceği cihetle müzayede vaktinde bulunmayan ahali haklarını ıskat etmiş 
olacağından müzayede pusulası kenarına gelmedikleri işaret olunarak 
ziri azadan birile beraber ihale memuru veya Kaymakam tarafından 
müştereken tahtinı olunur. Kezalik maddei mezkûrede beyan olunduğu 
veçhile münasebeti mevkiiyesi olan civar liva ve kaza merkezlerine dahi 
bildirileceğinden müzayedenin yalnız merkez taliplerine hasr oluıımavıp 
diğer mahallerde zuhur ederek taliplerin telgrafla bildirilecek peyleri 
kabul \e müzayede pusulasına zam ve ilâve ile karşılıklı miiz.ıvedesi 
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icra ve otuz üçüncü maddenin hariçten zuhur edeck talihler hakkındaki 
ahkâmı umumiyesüıe tevfikan muamelei lâzıma ifa kılınır. 

Madde 27 — liir gün içinde ne kadar karardadesi çekilmiş kariye 
var ise akşamisi köylerin esamisi ile hedeli müzayedesi bir pusulaya 
yazılarak Hükümet konağı kapısının dışarısına her kesin görebileceği bir 
mahalle yapıştırılır ve karardadesi çekilmiş olan bir kariye aşarına 
tekrar zam için eyyamı resmi vei tatil iye müstesna olmak üzere karardade 
pusulalarının talikinden itibaren ikinci günü akşama kadar müddet olup 
bu müddet zarfında yani karardade çekildikleri kırk sekiz saat içinde 
yüzde üçten noksan olmamak üzere zam kabul ile müzayede tekrar açılır 
ve bu suretle müzayedesi tekrar açılan bir kariye aşarına zammeden-
lerin peyleri münkali olduktan sonra zamdan istinkâf eden tarafa keffi'-
yed ve kabul eden tarafa kabul ve her ikisine temhir ve son talihden 
kefil alınmış ise ana dahi tasdik ettirildikten sonra yine tellâl vasıtasile 
nida ettirilerek tekrar karardadesi tahrir olunur, liir kariye aşarına 
mezkûr iki gün zarfında bir kaç defa karardade çekildikten sonra yüzde 
üç ve daha ziyade zam ile müzayede tekrar açıldığı halde herveçhi meş
ruh muamele edilir. Müzayedenin her kaç defa olur i ;e olsun tekrar 
açılması yüzde üçten noksan olmamak üzere zam vukuuna menuttur. 
Ancak müzayede bu suretle açıldıktan s~>nra tekrar karardade tahrir 
olununcaya değin her mültezim az çok istediği mikdar zammedebilir. İşbu 
yüzde üç zam için muayyen olan iki günün mebdei ilk karardadeye mah
sus olarak talik olunacak varakada münderiç tarih gününün akşamından 
muteber olup pusulaya kaç defa karardade çekilir ise çekilsin işbu meb
de tahvil olunmaz yani ikinci müzayede zikrolunan iki günden ziyade 
devam eyliyemez. Kırk sekiz saat zarfında talih zuhur e l in ize bile hu 
müddetin hitamından evvel ihale icra kılınmayacaktır. 

Madde 28 — Karardadesi çekilen kariyelerin ikinci günü akşam üstü 
isimleri ile bedeli müzayedeleri meclisi idarei kazada vc cümle muvace
hesinde alenen kıraat olunduktan ve tellâl vasıtasile nida ettirdikten 
sonra bu kariyelerin aşarına şayed yüzde üç ve daha ziyade zam eden 
bulunur ise ihaleleri ertesi güne tehir olunmamak üzere ol akşam der
hal müzayedeleri icra ve ikmal olunup vc peylerin katile müzayedeye 
katiyen hitam verilip ziri meclisi idareden ( İşbu bedel ile ihalesi karar-
gir oldu) ibaresi yazılarak zat mühürlerile tahtım olunduktan sonra 
ihaleye memur olanlar tarafındın müzayede pusularına ihale (dundu 
işareti terkim ile uhdelerinde tekarrür eden "mültezimlıvden ve kefil
leri olanların küfelâsıııdan. kırk birinci maddede gösterildiği veçhile 
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sened ahzile zabıtname \erilir. Ve sureti ilıalesile şayed bedeli sabıkın

dan bir sebebi sahih ve makbule ınüsteııid olarak noksanı var ise esbabı 

mukniası hakkında zeyli kaimeye meclisi idarei kazadan bir mazbata 

terkim olunur. Müzayede pusulalarına ihale işareti tahrir olunan köy

lere nıuahharerı her ne kadar zammeden olur ise olsun katiyen kabul 

olunmaz. 

Madde 29 - İhaleye memur olanlar gilliği kazanın tahsis ve ilân 

edilmiş c i m eyyamı muayenesinde müzayedeyi icra ve bedeli lâyıkını 

bulan köyler j . carını taliplerine ihale eyledikten sonra şayed daha ihah 1 

olunmamış bir kaç kariye kalıp da müddeti ihale hitam bulmuş olur 

be o köylerin bedeli haddi lâyıkına iblâğ ile ihalesi hususunun ken

disinden istifsar olunmasını \eyaliut bir miktarı muayyene kadar ihaleye 

mezun olduğunu kaymakamı kazaya tahriren beyan ederek \aktü ihalesi 

tekarrüp eden diğer kazaya gidecektir. Ve geri kalan köyler kaymakam 

vasıtasile ihale olunamadığı suretle ihale memuru dairei memuriyeti da

hilindi- bulunan kazaların ihalesini ikmal eyledikten sonra tekrar bir 

kaç knriyesi ihale olunamayan kazalara gidip geriye kalan köylerin 

dahi bedeli lâyıklarile ihaleri esbabını istihsal edecektir. 

Madde 3(1 - Bazı mahallerde bir köyün arazisi mülasıkı olan di

ğer bir köy arazisi ile mahlut olmaktan veyahut bir köy ahalisinin zi

raatı' o sene mülasıkı olan diğer köy arazisinden bulunmaktan dolayı 

ayrı ayrı taşirinne nıükilâl eıılıurıı tahakkıı'* evlediği halde bu gibi 

köylerin ikisi \ e nihayet üçü birleştirilerek toptan müzayede \ c iha

lesi caizdir \ e bir şalısın uhdesinde başka başka tekarriir eden kura 

vc k«! -ıb.ı'1 ı-ı;il".ıddide a-arı dalı; av. ı avrı ihale olunur. 

M !'l!c •'>! flıalei kafiyesi icra kılınan kariyclerden maada 

2 ) mır ;ı maddede beyan olunduğu üzere geriye kalan mülcaddid kari-

yelerin ayrı ayrı hiç talibi bulunamadığı ve kura ahalisi dahi talip ol

madıkı halde keyfiyet müzayede pusulasına işarcile ziri meclisi idarei 

kazadan ha mazbata Insdik edildikten \ e ahalii kuranın talip o'madı-

ğıtıı beyan hakkında yirmi altıncı maddede gösterilen muamelât icra 

olunduktan sonra bu makule kuranın birleştirilerek toptan müzayede 

ve ihalesi caiz olur. Ancak bir mezad pusulasında nihayet beşten ziya

de kariye birleştirilnıiyecektir. Ve bu gibi birleştirilen köylerin bida-

yeteıı tanzim olunmuş olan müteferrik müzayede pusulaları iptal olun

mayı]) beşine birden yapılacak müzayede pusulasına rapten hıfzolu-

nacaklır. 
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Madde 32 — 1 1 üncü maddede beyan olunduğu veçhile kaza ve 

liva üzerine müzayede ve ihalesi caiz olan afyon \ e palamut vc zeytin 

\esaire aşarı için münasip müddeti müzayede vaz ile kaza -.e liva ve vilâ

yette ve icabına göre civar mahallerde ve hazinei celile . asılasile Der

saadette bililân müddeti muayyenesi zarfında müzayedesi icra ve ikmal 

olunduktan ve her tarafın peyleri kesildikten sonra c:' ^oıı 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 keyfiyet karardadf 

çekilen mahalden tekrar civarda telgrafla muhabere' mümkün olan ma

hallere iş'ar olunur, tşbu karardadenin terkimi gününden itibaren bir 

hafta içinde gerek karardade çekilen ve gerek ilân olunan mahallerde 

diğer talip zuhur eder ise yüzde birden noksan olmamak üzere edeceği 

zam kabul ile müzayede tekrar açılır. Bu suretle tekrar açılacak müza

yede 27 ve 28 inci maddelerde muharrer kaideye tevfikan bilicra evvelki 

talibile muvacehe veyahut evvelki talibin bulunduğu mahal hükûmetile 

muhabere edilip ve peyler kesilip tekrar karardade çekildikden ve tayin 

olunan bir hafta müddet tamam olduktan sonra mezkûr yirmi sekizinci 

maddede muharrer kaide mucibince sureti kat'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 

kaz.ıca müzayede olunur ise kaza meclisi idaresi mevkii müzayededir. 

Aşarı mezkûreye pey vurmak isteyenler peylerini vaktile mevkii müza

yedeye beyan etmeleri ve başka mahalde bulundukları halde dahi bu

lundukları mahal hükümetine kezalik vaktile müracaatla mevkii mü

zayedeye telgraf çekdirmeleri lâzım gelip birinci müddeti müzayedenin 

hitamı günü saat on bire kadar mevkii müzayedede beyan olunan ve 

oraya sair mahallerden bildirilen peylerin en yükseği son pey itibar 

olunup diğer talipler keffi'yed etmiş ol.-.un olmasın ve muhabere, hitam 

bulsun bulmasın müzayede kat ile karardade çekilir. Karardadesi çekil

dikten sonra yüzde bir zam ile ikinci müzayede açılmadıkça başka pey 

kabul olunma) acağı gibi ikinci müzayedenin son günü saat on birde 

tekarrür eden en yüksek bedel son pey itibar olunarak muhabere hitam 

bulsun bulmasın ihale olunur ve gerek mevkii müzayedede olup da vak

tile daha yüksek bedel vermemiş ve gerek sair mahallerde olup da zam 

telgrafları ihale günü saat on birden evvel mevkii müzayedeye vasıl 

olmamış olan mültezimlerin hakkı sakıt olur şu kadar ki karardade ve-

file:///esaire


3 7 5 

yahut ihale günü esbabı miicbireye mebni telgraf muhaberesi munkati 
olarak o gün sabahdan akşama kadar hiç bir tarafla muhabere olun
mamış bulunur ise müddeti müzayede bittabi nıümted olup zikrolunan 
esbabı mücbirenin zail olmasından itibaren yirmi dört saat sonra karar-
dade veyahut ihale muamelesi icra olunur. 

Madde 34 — Her köyün aşarı ihale olundukça köy ve mültezimin 
isimlerile tarihi ihalesini mübeyyin pusulası hükümet konağına talik 
olunacağı gibi bu pusulanın bir sureti meclisi idare mührile mahtum 
olarak kaymakamı kaza tarafından vakit geçmeksizin kariyelere irsal 
olunacaktır. Mültezimin taşire ibtidar etmemesinden ve köylülerin tarihi 
ihaleyi bilmemelerinden dolayı bir köyün harmanları kaldırılamayıp da 
telefat vukua geldiği halde mesuliyeti tarihi ihaleyi vaktile haber ver
meyen kaymakama aiddir. 

Madde 35 — Aşarın müzayede ve ihalesine değin idrak eden meyva 
gibi müteferrik mahsulât meclisi idareden memur tayinile taşir ettirile
rek hasılat defterleri mültezime ita olunur. Badelihale sair mahsulâtın 
taşiri için dahi mültezimler köylere vakit ve zamanile giderek veyahut 
adam göndererek mahsulü taşir eylemeğe mecburdurlar. Bir köy ahalisi 
harmanlarının hazır olduğunu ve harman edilmesi lâzım gelmiyen sair 
mahsullerinin idrak eylediğini mültezime haber verdiklerinden itibaren 
üç güne değin mültezim gidip veya adam gönderip mahsulü taşire baş
lamadığı halde muvafıkı usul olan masarifi taşiriye mültezime aid olmak 
üzere ihtiyar meclisi tarafından mahsul taşir ve sebti defter edilerek 
ahali malının kaldırılmasına ruhsat verilir. Bundan dolayı mültezimin 
hiç bir gûna iddiası mesmu olamayacağı misillû meyve ve sebze gibi 
şeyleri mültezim vaktile taşir etmeyip de mahsul toplandıktan sonra 
kendisi veya adamı taşire mübaşeret eyler ise sahibi malin ifadesine 
kanaat etmeğe mecburdur. 

Madde 36 - - Bir kazanın havi olduğu kariyelerin umumunun ve
yahut bazısının bedelâtı üşriyesi haddi lâyıkını bulamamak hasebile iha-
lei katiyeleri icra kılınamayarak ol kazanın başlı mahsulü idrak ile 
vaktü hasad ve harman hulul eylediği halde emaneten idaresine teşebbüs 
olunacak ve taşire bed olunduğu tarihden beş gün müruruna kadar bu 
kariyelerin evvelki talibi veyahut zuhur edecek diğer birisi bedelini def
aten veyahut biJmüzavede haddi lâyıkına iblâğ eylediği halde ihalesi 
caiz olur ise de tayin olunan beş gün müddet geçdikten sonra zam vuku-
bulsa dahi kabul olunmayacaktır. Beş gün içinde talibi zuhur edip de 
ihalesi icra olunan kariyelerin o müddette hükümeti mahalliye marife-



376 

tiJe taşir ve tahrir edilen mahsulünün mültezim tarafından tekrar tah
ririne kıyam olunmayın devrolunacak defteri mucibince kabul eyliye-
ccktir. Bu veçhile ihaleye kadar istihdam kılınmış olan memurların müd
deti hizmetleri ücreti ve o memuriyete tayin olunmak için vermiş ol
dukları kefalet senedatının />u) es.nanile tasdik harçları mültezimden 
başkaca bilahiz memurini mumaileyhime ita olunacaktır. 

Madde -i7 - (rerek müzayede ve gerek ihale esnasında müzayede 
pusulalarına pey vaz etmiş olanlardan biri peyinden nükul 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 şahısdan veyahut kefilinden tahsil olunur ve 
şayed başka hiç talibi bulunmaz ise emaneten idare ve taşir olunarak 
alınacak hasılatın gayri ez masraf miktarı evvelki verilen peyden dun 
olduğu halde farkı kezalik evvelki pey sahibinden veyahut kefilinden 
tezminen istifa kılııi'r. 

Madde 38 — Bedeli bin kuruşa kadar olan kura için maktuan iki 
buçuk ve bin bir kuruştan beş b :n kıırıı-a 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 bir kuruştan elli bin kuruşa kadar 
otuz ve bundan ziyade bedeli olan kura için elli kuruş ve on dördüncü 
maddede gösterildiği veçhile kaza veya sancak üzerine ihalesi caiz olan 
mahsulât aşarından dahi binde bir kuruş nisbeiinde tellaliye mültezimler
den ahzile tellâla verilir. Tellâl mülcaddid ise mahallî mcclini idare.-in-
ceher birinin derecei hizmetine göre taksim olunur vekaz.ı veva sancak 
üzerine ihalesi caiz olan m.'tlısulât alarmın tellaliyesi en son talibin bulun
duğu mahal tellâlına aid olup diğer mahallerde irra olunan müzayededen 
dolayı oraların tellâllarına bir şev verilmez ve Rersaadette talibi uh
desinde kalan o misillû aşar tellaliyesi mülteziminden başkaca bil istih
sal hazineye irad kaydolunur. Mültezimlerden bundan ziyade tellâlive 
vc zabıtname harcı ve.-air nam ile bir hj r h a r ' ; ve re •-im alınmaz. 

FASLI SALİS 

ffıalc olunan aşar bedelt'tlının sureli islifasilr ser-datını:: 
tanzimi beyunıudadır 

Madde 3 9 - - Başlı mahsulü erken idrak ederek mü/av ede ve iha
lesi vaktile icra olunan mahaller mültezimleri deruhde edecekleri f..-ar 
bedelâtını temmuzdan bed" ile kânunuevvel ve vilâvatın ekserinden 
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haslı mahsulât haziran içinde idrak eylediği ve emri ihale temmuzda 
icra ve itmam edildiği cihetle buralarda mültezimin ağustosdan bed' ile 
kânunusani ve mahsulü geç idrak eyliyen yerler mültezimleri bedelâtı 
mezkûreyi eylülden bed' ile şubat nihayetine kadar tekasiti mütesaviye 
ile ifa edeceklerdir. Her taksitin vaktü tediyesi mensub olduğu şehrin 
iptidasında duhul edip defaten vevahut ceste ceste şehri mezkûrun nihaye
tine kadar bilâ faiz ve ondan sonra her kaç gün mürur eder ise gayei 
taksitten itibaren maafaiz ifa olunur. Bir taksit mensub olduğu şehrin 
gayesine kadar tediye olunmadığı ve asıl deyin senedi mukavelât muhar
riri tarafından musaddak olduğu halde bir kıta haeizname tanzim olu
narak bidayet mahkemesi reisinin kararı üzerine mukavelât muharriri 
vasıtasile mültezim veya kefiline veyahut her ikisine başka başka der
hal tobliğ ve emvali mcnkıılesi haciz ve tevkif olunarak taksiti mezkûr 
tarihi tebliğinden itibaren on gün zarfında dahi tediye olunmaz i?e 
reis tarafından verilecek emil üzerine mezkûr taksit maafaiz icra ı.."-
muru marifetile tera Kanununa tevfikan evvel emirde nbvr.îr ı fu';:!ıiu 
mücaz olan emvali menkulesi ve kifayet etmez ise kezalik nizamen furu'ı-
tu mücaz olan emvali gavri meukulesi satılarak ve mültezimin aşar ma
linden mevcud zahiresi dahi toptan satılmak için beklettirilmeyip zu
hur eden taliplerine parça parça perakende suretile ve pazar yerlerinde 
derhal furuht olunarak tahsil ve mültezim veya kef.'iiniıı bir gûna iti
raz ve iddiası olduğu surette muahharen başkaca aid «.'Jıığu mahke
mede rüyel ve tetkik edilir, ve bir taksit için ihbarıuıne i i-ızim dur
duktan sonra temaınile istifa olunmaksızın diğer taksitin dahi gayei 
şcIıir itibarile vaktü tediyesi mürur eder ise başkaca ihbarnaır.e tebli
ğine hacet olmayıp yalnız verilecek istidaname üzerine o makule zamanı 
tediyesi mürur eden tekasit bedelâtı dahi b'ıiiVte istifa olunur. «Mülte
zim veva kefilinin furuhlıı lâ/ımgelcn emlâk ve akarının üç senelik ve 
daha müddet hasılatı ifayı deyne kâfi olsa bile o makule emlâkin 
.'atılmasından sarfınazar olunması ve mültezim veya kefiline mevkii 
icraca hiç bir surette mehil verilmesi caiz değildir. Bedeli aynen zahire 
ile ihale kılınan aşarın tekasiti müddeîleriııde şr.r.ı ihale dairesinde ay
nen vermevip de bakayası kaldığı halde taklit zamanının rayicine tev
fikan esmanınııı balâda muharrer ahkâmı ni/anıiye dairesinde maafaiz 
nakden veyahut av nen ahzi Hükümetin yedi ihtiyanndadır. 

Madde 10 Otuz beşinci maddede beyan olunduğu üzere kableli-
lıalc idrak edip meclisi idareden memur tayinile idare ve istifa edilen 
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mahsulâtı müteferrika öşrü hasılatından vukubulan tahsilattan masarifi 
taşiriye bedelihraç kusuru bedeli iltizamın ilk taksitinden mahsup edilir. 

Madde 41 - - Aşarın gerek mültezimin ve gerek ahalii kura üzer
lerinde takarrür etsin bedelâlımn tekasiti ve hiç bir gûna matlûbata takas 
ve mahsub edilmiyerek nakden tediye edileceği fıkrası dercile deyin 
senedi alınacaktır. Uhdesinde müteaddit kura aşarı takarrür eden bir 
mültezimden kuranın esami ve başka başka miktarı bedelâtı dere ile bir 
sened alınmak caizdir. Mültezimin ile ahalii kuradan alınacak senedle-
rin numuneleri 3 ve 1 numaralarile işbu nizamnameye raptolunmuştur. 

Madde 42 — Maddei sabıka mucibince mültezimlerden alınacak sene-
dat üzerine mültezimin veya küfelânın kifayeti kudretleri Meclisi İdare 
tarafından bamazbata tasdik kılınacak ve senedatı mezkûreye resmi dam
ga Kanununa tevfikan pul vazolunacaktır. 

Madde 43 — Mültezimlerle kendi kariyeleri aşarını deruhde eden 
ahali tarafından senedata vazolunacak imzalar sahipleri tarafından mu-
kavelât muharrirliklerine ve mukavelât muharriri bulunmayan mahal
lerde bu vazifeyi icra eden memura tasdik ettirilecektir. 

Madde 44 — Mültezimin ve küfelâdan ve kura ahalisinden alı
nacak senedat kaza meclisi idaresinde hulasaten bir deftere kaydolun-
dııktan sonra badefter liva muhasebeciliğine gönderilip merkezi liva
da lııfzolunacak ve kaza kaymakam ve malmüdürleri senedatı mezkû
renin liva muhasebeciliğine vusulünü tahriratı resmiye ile isbat etme
dikçe bu babda beriyüzzimme addolunmayacaktır. 

Madde 15 - - Mültezimin ve küfelâdan yalnız sahibi mülk olmak 
haysiyetile pey ve kefaletleri tutulmuş olanların üzerlerinde aşar ta
karrür ederek ihale olundukça taahhüdlerini ifaya kifayet edecek mik
tarı emlâkin ve yirmi birinci maddede gösterilen sükna ile kendi ziraa-
tiııe mahsus arazinin dahi kaydı balâsına şerh verilerek mültezim veya
hut kefil ifayı deyin, etmeksizin uhdesindeki emlâki ahara ferağ ve 
kasnyet etmek istediği halde keyfiyet arazi memurları tarafından kab-
lelferağ canibi hükümete ihtar olunacak ve hükümet emlâki mezkûreyi 
mahkeme marifetile haczedecektir. Arazi memurları keyfiyeti vaktile 
ihbar etmedikleri halde bilâhara terettüp edecek hasarın mes'uliyeti me
murini mumaileyhime aid olur. Kısmen tediye olunur ise kısım müteba
kisine kâfi emlâkin ibkasile maada emlâkin ahara ferağ ve kasrıyed 
olunmasına canibi hükümetten müsaade olunacağı gibi mültezim veya 
kefili borçları olan tekasitten birinin vadesi hululüne lâakal bir ay 
kalarak mukaddema teminat olmak üzere göstermiş oldukları emlâki 
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ahara salmak istedikleri surette teminat ittihaz olunmuş olan emlâkin 
bedeline müsavi kıymetleri emlâke mutasarrıf olan şalımı aharı kefii 
gösterdikleri ve ol şahsın emlâki kaydına şerh verildiği hakle kendi uh
delerinde bulunan emlâkin satılmasına müsaade olunur. Bir mültezim 
veya kefilin bedeli aşar ifa ve ikmal olunmazdan evvel teminat olarak 
gösterdiği emlâkin harik sebebile ve esbabı saire ile kıymetine noksan 
terettüp eder ise bu noksanın ikmaline mültezim veya kefil mecbur 
tutulur. Şayet ikmal edemedikleri halde zehairi öşriye mal memurunun 
istidası üzerine icrç memuru marifetile satılıp esmanmdan bedelden 
olan borcu miktarı alınır. 

Madde 46 - - Bir mültezimin iltizamında bulunan mahalde muha
rebe veya isyan hudusu gibi esbabı mücbireden naşi hasılatı üşriyenin 
mikdarı küllisi istihsal olunamayarak mültezim fevkalâde zarara uğra
dığı takdirde işbu zararın tahakkuk edecek miktarı bairadei seniye be
deli iltizamdan tenzil olunur. Zararın tahakkuk ve tayini mikdarı bir 
mahkemeden hüküm sudurile hükmü mezkûrun kesbi kat'iyet eyleme
sine menuttur. Bu gibi mahaller aşarının vadesi Iıulûl eden tekasitinin 
tahsili için canibi hükümetten oluz dokuzuncu maddede beyan olunduğu 
üzere bidayet mahkemesi riyasetine müracaat olunduğu veyahut mülte
zim daha evvel esbabı mezkûreden dolayı bedelin terkini kaydı için mah
kemeden hüküm talep eylediği halde verilecek hüküm zararın vukuunu 
musaddak ise kesbi kat'iyet etmesine intizaren bedelin tahsili imlıaf 
olunur. Hükmü mezkûr ıntıahharan fesih ve nakzohınarak mültezim hak
sız çıktığı ve bedeli iltizamın tahsiline hüküm olunduğu halde nıaafaiz 
ve masarifi muhakeme istifa kılınır. Bidayeten ita kılınan hüküm böyle 
bir sebebin vukuunu musaddak değil ise bedeli iltizam icrayı muvakkat 
surtilc istihsal olunarak derecei ahimle hazine aleyhine büküm sudur 
eylediği halde reddedilir. 

Madde 17 - - Kâr ve zarar aşarı iltizam edenlere aid olup maddei 
sabıkada gösterilen eshabdan maada biç bir •-ebcple zarar ve ziyan id
diası mesnıu olamayacaktır. 

FASLI RABÎ 

İhale için tayin olunacak memurların ücret >c harcırahlarile ihahit 
defterinin sureti tanzimine dairdir 

Madde 48 - - Jhale memuriyetile kazalara gönderilecek memurinin 
azimet ve avdetlerinde kat edecekleri mesafe için harcırahları kararna-
mei mahsusuna tevfikan maaşları nisbelinde başkaca verilmek ve 
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müddeti sefer dahil olmamak ve ihale için işhu ni/amname hük
münce kazalarda bulunacakları günlere münhasır olmak üzere masari
fi zaidelerine mukabil mutasarrıf ve defterdarlara yevmi yüzer ve Mu
hasebeci ile o derecede bulunan sair memurlara altmışar kuruş verilecek
tir. İndelicap hazinei celileden gönderilecek memurlara maaş ve sıfatı 
memuriyetinin derecesine göre harcırah ve yevmiyeleri dahil o İmik üze
re mikdarı münasib ücreti maktua ita kılınacaktır. İhale memurları re
fakatlerinde kâtip götürdükleri halde bunlar için başkaca harcırah ve 
yevmiye verilmiyecektir. 

Madde W — Kazaların kariye kariye ihalâtı icra ve itmam olunduktan 
bir mah sonra merbut beş numaralı numunesine tevfikan her kaza ku
rasının esami.-i hurufıı heca tertibi üzere alelmiifredat 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 kariye kariye müfredatını havi bir defteri umumî tanzim ve 
zeyli meclisdeıı tasdik ile kazalar defatirinin tanzimi için tayin olunan mez
kûr bir malım hitamından itibaren kezalik bir malı zarfında vilâyete 
irsal kılınır ve her kazanın müzayede pusulaları ve koçanları ihale def
terlerde maan kazadan livaya ve livadan dahi merkezi vilâyete gönde
rilir. 

Madde ö\) Maddei sabıkada muharrer defterlerle müzayede pusu
lalarında muharrer bedelâtı sabıka kuyuda muvafık ve müzayede pusu
lalarında murakkam mebaliğ deflere mutabık olup olmadığı mııhase-
bei vilâyetten tetkik olunduktan ve yekûnları yoklanılıp sehiv ve seka-
metten heri olduğu ve hadelihale müzayede pusulası tebdili gibi bir 
sui istimale meydan kalmamak üzere her bir müzayede pusulası koça-
nilc bit'atbik arada boş kalmış pusula olmadığı anlaşıldıktan sonra her 
sancağın defteri muhasebede bulunan sicilli mahsusuna aynile kayıd \e 
nıermuuna bir hulâsa tanzim ile elviye defatiri için tayin olunan bir 
mahın gayesinden itibaren nihayet on beş gün zarfında livadan Tc'en 
defterlerle maarı hazinei maliyeye irsal ve müzavede pusulaları ko^an-
larile beraber merkezi vilâyetle hıfz kıimır. 

Madde 51 — Liva ve Vilâyet muhasebelerinde icra olunan tetkikatta 
müzayede pusulalarının müfredatı yekûnlarına nazaran fazla olduğu 
halde yekûnlara vaktile dikkat edilmemesinden dolayı hazineye terettüb 
eden zarar pusuladaki müzayede muamelâtını ve karardade ve ihale işa
retlerini tahrir eden memurlardan lazmiııen istifa olunur. Şayed pusula
larda bazı mültezimine keffiyed ettirilmemiş olur veyahut pusula adet 
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ve numaralarında noksan zuhur eder ise derhal tedkikatı lâzınıe bil'iıa 
tebeyyün edecek bale göre iktizası icra ve Maliye Nezaretine malûmat ita 
olunur. 

Hatime 

Madde .î2 Kir mahalde aşarın idaresi emanete kaldıkta mua

melâtı h'ûîımum vilâyetler varidatı oşriyesinin müzayede ve ihale ve ida

resi hakkında 16 rebiülevıel sene 88 tarihli talimatın faslı sanisi hük

müne tevfikan eerevan edecektir. 

Madde .>.'! İşbu nizamname atiyüzzikir uizamat ve talimatı fesh 

etmiştir aşar vt rüsumatın sureli ihalesine dair 11 rebiülâhir sene 72 

tarihli nizamnamenin aşara taallûk eden mevad ve ahkâmı varidatı 

öşriyenin kariye kariye ihalesi hakkında zeyli nizam varidatı öşriye 

ve rüsumiyenin sureti tediyesine dair 2 zilhicce sene 1274 tarihli nizam

namenin aşara taallûk eden fıkraları. 

Gayriez lıarir ve duban ve zeytin ilzamen ihale olunan sair va

ridatı öşriye hakkında 9 şaban sene 1277 tarihli nizamname. 

\ ine varidatı mezkûre hakkında 10 şaban sene 82 tarihli nizamname. 

Nizamnamei mezkûrun on yedinci maddesine müzeyyel 5 recep 

sene 1281 tarihli fıkrai nizamiye bilûmum vilâyetler varidatı öşriyesinin 

müzayede ve ihale ve idaresi hakkında 16 rebiülevveî sene 88 lariMi 

talimatın yirmi beş maddeyi havi olan faslı evveli. 

A.şar ve ağnam emanelile maiyeti memurlarının vezaifine dair 

4 safer sene 97 tarihli nizamnamenin ihaleye taallûk eden fıkraları. 

Aşarın emaneten idaresine taallûk eden nizamat ve evamir müstes

na olmak üzere aşarın sureti istifasile ihalesine müteallik olan kâffei 

evamir ve nizamat vesaire dahi külliyen münfesih olup gerek bunların 

ve gerek balâda tadat olunan nizamatı münfesihanın yerine işbu ni

zamname kaimdir. 

Madde 54 -- Maliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına me

murdur. 
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NUMAKA 
1 

Surrti taşiri nizamnamei mahsusuna tâbi bulunan 
ve tahmin ve takdir ile taşiri ve öşrünün 
mutlaka bedelen tahsili müteamel olan 

mahsulât, muamelâtına dair 
tarif namedir 

(Envai mahsulât) ] (— İcrası lâzım gelen muamelât —) 
Tütün | 
Harir ( 
Ashabı uhdelerinde bulunan f (Kürleri nizamatı mahsusasına tevfikan 
ormanlarda hasıl olan ke- j istifa olunur, 
reste. J 

1 Öşürleri usul ve teamülü dairesinde rı-
Biçilip demet edilmesi mu- | zayi tarafeyn ile demet olarak alınır, 
tad olan buğday ve arpa ve ' Fakat ashabı harman ettikten sonra öl-
emsali | çüp vermesini ister ise olveçhile istifa 

] kılınır. 

) 1 sııl \e teamülü dairesinde tarlalarının 
I dönümü üzerine tahmin olunmak veya-

Mısır | hul numune tutulmak veya mahsulün id-
| rakinde koçanlar tarlalarda kırılarak 
j harman edilmek suretile taşir olunur. 

] L sui \e teamülü dairesinde kozaları top-
Pamuk I lanıp anbara vaz olunduktan sonra vc-

| ziıı olunarak veyahut mahsul tarlada 
) iken tahmin edilerek öşrü alınır. 

. r i t ı ) l ııı vc teamülü dairesinde tarlaların-
Afvon ve Haşhaş J , , . . . 

) da Inttahmın oşrtı alınır. 
] Usul ve teamülü dairesinde zeytin dane-
| (eri ya ashabı tarafından mengene ve 
| değirmen ve fabrikalara götürüldükçe 
| oralara vezin olunarak veyahut ahali an-

Zeytin [ barlarında toplandıkta tahmin edilerek 
| öşrü dane olmak üzere alınır. Tuzlama 
| zeytinler dahi mevcut vc mahfuz bulun-
| dııkları mahallerde tahmin ile taşir 
I edilir. 
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] Usul ve teamülü dairesinde beher ko-
}• van için takdir olunan fiat mucibince 
J öşrü bedelen istifa olunur. 

] Öşrü dönüm itibarile veyahut ahar veç-
| hile her yerde elhaletü hazihi cari olan 
| usul ve teamül üzere bedelen istifa 
| olunur. Fakat bazı mahallerde üzümün 
| kurutulduktan sonra taşiri mutad oldu-
| ğundan o misillû kuru üzümler öşrünün 
| rızayı tarafeyn ile aynen ve bedelen 
J alınması caizdir. 

] Mahallerince cari olan usule tevfikan 
fr . . . . i aşarı istifa olunur. Müteferrik meyva eş 
Üzümden gayrı meyva > •• •• ı * . 

D ' 1 I carının oşru aynen veyahut rızayı tara-
J feyn ile bedelen alınır. 

Nizamnamenin üçüncü mad- ] Usul ve teamülü dairesinde tarlalarında 
desinde aşarı müstesna tutu- [ bittahmin bedelen ve uyuşulamadığı hal-
lanlardan maada her nevi f de aynen öşrü alınır, 
sebze J 

Biçilen otun yığın veyahut araba ve 
yükleri için mahallî idare meclislerince 
kıyye itibarile mikdar tayin olunarak 
o mikdardan bedelen ve uyuşulamadığı 
halde aynen öşür alınır ve minelkadim 

Q t ( kura ahalisinin hayvanatını ray için 
f tahsis olunmuş olan ve ahalii kuranın 

kendi hayvanatı ray olunmakta bulunan 
mer'alardan maada otu biçilmiyen bilû
mum mer'alardan arazi kanunnamesin
de beyan olunduğu veçhile bedeli öşür 
istifa kılınır. 

Aşar nizamnamesile işbu farifnamede tasrih olunmayıp öşre taba-

ıyeti lâzım gelen mahsulâtı saireden her yerin teamülüne göre vezin ve 

tekyil veyahut tahmin ile öşür alınır. 
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M'MAHA 
2 

Aştır ihalesi için /cariyelere gönderilecek 
ihbarnamedir 

Dahilinde Sancağında Kazasına tâbi 

Kariyesi 
senesi aşarı bu kerre mevkii müzayedeye konulmuştur. 

günü kaza aşarının ihalesine başlanılacağından köy ahalisinin kendi köy
leri aşarını üzerlerine almak isteyip istemediklerini bildirmek üzere 
mezkûr günü Meclisi İdarei Kazaya gelmeleri lâzımdır. 

Mezkûr ihbarnamenin makbuz pusulası 

Kariyemizin senesi aşarının müzayede ve ihale olunacağını 
mutazammın olan tarihli ihbarname ahzolunmuş olduğunu ve mez 
kûr ihbarnamenin ahalii kura muvacehesinde okunarak maali cümleye 
tefhim edileceğini mübeyyin işbu ilmühaber verildi. 

NUMARA 

- Mülteziminden alınacak sened -

Miktarı tekasit şııhıır 
Kuruş 

Vilâyeti dahilinde Sancağına tâbi Kazası mülhakatından 
kariyesinin işbu üç yüz senesi varidatı üşriyesi bilmüzaye-

de kuruşta uhdemde tekarrür etmiş olduğundan balâda muharrer 
tekasiti nizamen muayyen olan evkatta hiç bir gûna matlûba mahsup 
ve takas edilmeksizin ve şayet vaktinde tesviye olunmaz ise faizile be 
raber nakten malsandığına ita edeceğimi ve işbu aşarı demlide etmek-
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Hiçten dolayı aşar nizamnamesinin icab eylediği taahhiidatı kamilen 
kabul eylemiş olduğumu mübeyyin işbu sened ita kılındı. 

(Kefil şahsı vahid ise yazılacak şerh) 

Derunu senedde münderiç kuruşun maa faiz edasına ve taah-
hüdatı sairenin ifasına kefaleti sahiha ile kefili bilmal ve zamin oldu
ğumu mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

(Küfelânın teaddüdü halinde yazılacak şerh) 
Derunu senedde münderiç kuruşun maa faiz edasına ve te

ahhüdatı sairenin ifasına başka başka kefaleti sahiha ile kefili bilmal 

ve zamin olduğumuzu mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

NUMARA 
4 

Ahalii kuradan alınacak sened 
Aded ve miktarı tekasit (3) numaralı numunedeki veçhile 

irae olunacaktır 

Vilâyeti dahilinde Sancağına tâbi Kazası mülhaka
tından bulunan.. . . nam kariyemizin işbu üç yüz senesi varidatı öşriyesi 

kuruşta uhdemizde tekarrür ederek karyei mezkûre aşarını bilû
mum ahalii kariye namına olarak kabul etmiş olduğumuzdan balâda 
muharrer tekasiti nizamen muayyen olan evkatta hiç bir gûna matluba 
takas ve mahsub edilmeksizin ve şayed vaktinde tediye olunmaz ise fai-
zile beraber nakten malsandığına ita edeceğimizi ve işbu aşarı deruhte 
etmekliğimizden dolayı aşar nizamnamesinin icab eylediği teahhüdatı 
kamilen kabul eylediğimizi ve şayed ahalii kariyeden bazıları işbu ilti
zam işine girişmemek isterlerse bundan tevellüd edecek münazaat katan 
hukuku hazineye dokunmamak üzere bedeli mezkûr maa faiz taraf
larımızdan tediye edileceğini ve işbu teahhüdatm ifasında yekdiğerimi-
ze başka başka ve müteselsilen kefili bilmal olduğumuzu mübeyyin işbu 
sened ita kılındı. 

T. 1 C 6 F. 2S 
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Bilmüzayede ihale olunacak aşara mahsus pusulnsıdır. 
Pusula tanzim ve mevki ve müzayedeye vaz olunduju tarih 

Ş A R T I U M U M Î 

Müzayede ve ihale ve tekasıtin sureti tahsili Asar Nizamnamesinde beyan 
olunumuş olup mezkûr nizamnamenin kâffei münderecatı işbu müzaytde pusulasında 
aynen münderiç hükmünde olarak bu pusulaya pey süren mültezimin ve icüretâ 
ve ahaliı kura mezkûr nizamnamenin icab eylediği taahhüdatı kabul etmiş 
olacaktır. Bedeli müzayede hiç bir matluba takas ve mahsub edilmeyip nakden 
malsandıgına taşlı n alunacaktır. 

Ş e r a i t i h u s u s i y e t s a i r e 
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Nakli yekûn 
Kuruş 

Nakli yekûn 
Kuruş 

Vilâyetine tâbi Sancağında Kazasında kâin 
Kariyesinın aşarı meclisim zde bilmiizayede balâda 

gösterildiği veçhile kuruşta v e uhdesinde tekarrür 
eder k ve bedeli mezkûr haddi lâyikinde görülerek ihalei katiyesi icra kılın
mıştır. 

'i »ene ve fi aene 

( İHTAR ) 
Müzayede pusulalarının bedeli sabık hanesine bir sene evvelki bedel ko

nulacak ise de andan daha evvelki senenin ihale veyahut emanet bedeli daha 
yüksek ise işbu yüksek bedel dahi pusulada bedeli sab.kın hizasında tefrik 
olunan mülâhaza hanesine ayrıca tahrir ve bu bedelin ertesi sene tenzilin' 
icab etmiş olan esbab dahi şerh ve tafsil olacaktır. 
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No: 92 — Derseadette dilsiz etfale mahsus bir mektep 
tesisine dair irade 

Memaliki sairede olduğu gibi Dersaadette dahi dilsiz etfale mahsus 
olmak ve melfuf programda gösterilen dersler talim edilmek ve müd
deti tahsiliyesi dört seneden ibaret bulunmak ve Ticaret Mektebinde ve 
onun tahsisatı dahilinde idare olunup yalnız bazı kitab ve edevat teda
riki için bir defalık üç bin kuruş sarf kılınmak üzere neharî bir mektep 
tesisi hakkında Maarif Nezaretinin takriri meyanei bendegânemizde kı
raat olundu. Vakıa sayei terakkiyatvayei cenabı mülkdaride dilsiz et-
falin dahi terbiye ve talimi zımnında böyle bir mekteb tesisi münasib 
olduğu gibi işbu mekteb için bir defalık olarak istenilen üç bin kuruş 
dahi cüziyattan olmasile bermucibi takrir ifayı muktazası zımnında Ne
zareti müşarileyhaya mezuniyet itası tezekkür ve tensib ve takriri mez
kûr leffen arz ve takdim kılınmış olmağla olbabda ve katıbei ahvalde 
emir ve ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

25 şevval 1306, 11 haziran 1305 

Arz tezkeresi 

Sayei terakkiyatvayei cenabı mülkdaride Dersaadette bulunan dil
siz etfale mahsus olmak üzere neharî bir mekteb tesisine ve bunun muh
taç olduğu masarifin sureti tesviyesine dair Maarif Nezareti celilesinin 
takriri üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata mel-
fufile maan arz ve takdim kılınmakla olbapta her ne veçhile iradei se
niyei cenabı Şehinşahî şerefmüteallik buyurulur ise mantuku celili infaz 
edileceği beyanile... 

25 şevval 1306, 11 haziran 1305 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei haz
reti hilâfetpenahi müteallik ve şerefsudur buyurulmuş olmakla olbabda... 

26 şevval 1306, 12 haziran 1305 
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No: 93 — 3 rebiülevvel 1288 tarihli Memurin Muhakemesi 
nizamnamesine müzeyyel fıkrai nizamiye [*] 

26 şevval 1306, 12 haziran 1305 

Meclisi idareden bidayeten verilen kararların Şûrayı Devlet isti
naf müddeiumumiliğince istinaf edilmesi için Usulü Muhakematı Cezai
ye Kanununun yüz seksen yedinci maddesinde muayyen olan müddetten 
başka olarak bidayet kararını vermiş olan idare meclisinin bulunduğu 
mahal ile Dersaadet arasındaki mesafe dahi hesap edilecektir. 

[*] Memurin Muhakematı nizamnamesi 1 inci tertip birinci cild 
düsturun 604 üncü sahi)esindedir. 

No: — 94 Tasfiyei Düyun tahvilâtının başa baş kabulü müd
detinin 1305 senesi şubatı nihayetine kadar temdidi 

hakkında iradei seniye [ * ] 

4 zilkade 1306, 20 haziran 1305 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Maliye Nezaretinin meyanei bendegânemizde mütalea olunan tez
keresinde tasfiye tahvilâtının başa baş kabulü için muayyen olan üç 
sene müddet geçen kânunuevvel nihayetinde inkıza etmesinden dolayı 
vilâyattan istifsarı muamele olunmakla beraber ashabı düyun tarafından 
dahi müracaat edilmekte bulunması cihetile işbu müddetin sali hal şu
batı gayetine kadar temdidi izbar asakiri şahane efradının hizmeti as
keriyelerinden alacakları olupta tasfiye kararnamesine tâbi bulunan ak
çeyi kendilerinin veyahut usulü dairesinde akrabalarının borçlarına mah
sup ettirmek istedikleri halde irad ve masraf veçhile muamelei mah-
sırbiyenin icrası hakkındaki lüzum tekrar olunup evvelce de nezareti mü-
şarileyhanın iş'arı üzerine arzedilmiş olduğu veçhile müddeti mez
kûrenin temdidi tahvilât fiatının piyasaca bir miktar terakkisine ve 
tasfiyei hesaba hizmet edeceği gibi umuru tahsiliyeyi dahi teshil ey-
liyeceği derkâr olmasına mebni bermucibi iş'ar ifayı muktezası bitten-
sib tezkerei mezkûre leffen arz ve taktim kılındı ise de olbabda ve 
katıbei ahvalde emrü ferman hazreti Veliyülemir efendimizindir. 

[*] Tasfiyei düyun kararnamesi 1 inci tertip 5 inci cildin 338 inci 
sahifesinde. 
Tasfiyei düyun talimatnamesi 1 inci tertip 5 inci cildin 377 nci 
sahifesinde. 
Tasfiyei düyun tahvilâtının başa baş kabulüne dair irade 1 inci 
tertip 5 inci cildin 921 inci sahifesinde. 
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No: 95 — 12 cemaziyülahır 1299 tarihli Dersaadet ve tevabii 
Balıkhane İdaresine mütedair nizamnamenin 13 üncü 

maddei muaddelesi [*] 

6 zilkade 1306, 22 haziran 1305 

Madde 13 — Dersaadet balıkçı esnafının istimal edecekleri ağ göz -
leri zabıtai saydiye nizamnamesinin 30 uncu maddesinde muharrer kaide
ye tevfikan yapılmak mukarreredir hamsi balığının mevsimi müruru 
olan kânunuevvel ve sani ve şubat ve mart aylarında ağlarına talik 
olunacak hamsi kornelerinin mevsimi mezkûrdan başka vakitlerde 
istimali caiz değildir bunun hilâfında hareket edenlerden saydottikleri 
balıklar idare canibinden bilmusadere denize döküldükten başka bir 
yüzlük Osmanlı altınından beş Osmanlı altınına kadar cezayi nakdî alı
nır. 

[*] Derseaodet ve tevabii Bahlıane idaresinin Nizamnamesi: 1 inci 
tertip düsturun 3 üncü cilt zeylinin 113 üncü sahifesindedir. 

No: 96 — 18 saf er 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
30 uncu maddei muaddelesi [*] 

6 zilkade 1306, 22 haziran 1305 

Madde 30 — Balıkçı esnafının ağlarını teşkil eden eşkâli merbut 
cetvelde gösterildiği veçhile mikrazlık gözünün beher dili yirmi beş ve 
uskumru gözü on dokuz ve natıka ve mazgale gözleri on beş ve torba gözü 
on üç ve kilttar on ve hamsi kornesi yedi milimetre olmak üzere tayia 
kılınmıştır. Bu ölçülerden dar gözlü ağ kullananlar hakkında yirmi 
altıncı maddeye tevfikan icrayı mücazat olunur. 

[*] Zabıtai Saydiye Nizamnamesi. 1 inci tertib düsturun 2 nci 
cild zeylinin 122 nci sahif esindedir. 
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No: 9 ? — Jandarma ve zabtiye zabitanından müddeti medide 
açıkta kaldıktan sonra mesleki kadimlerine ricat 

edenlerin maaşlarından tevkif olunacak 
tekaüd aidatı hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
ve mütalea olunan işbu mazbatasında jandarma ve zabtiye zabitanından 
olupta müddeti medide açıkta kaldıktan sonra mesleki kadimelerine ric
at ve dehalet edenlerin açıkta kaldıktan müddette tekaüd sandığına ita 
etmedikleri aidata mafasub edilmek üzere hini tekaüdlerinde açıkta kal
dıkları müddet zarfında nizamen sandığa itası mukarrer olan mebaliğin 
tesviye ve ikmaline kadar tahsis olunacak tekaüd maaşından eytam ve era-
mil için tevkifi iktiza eden yüzde beşten maada yüzde on ve bunlardan 
kablettekaüd vefat edenlerin eytam ve eramiline tahsis olunacak maaştan 
kezalik meblâğı mezkûrenin ikmaline değin yüzde on kat'ı ve tevkif olun
ması tezekkür olunmuş ve olbabda tarafı askeri 1 e cereyan eden muha
bere cevabında dahi beyan olunduğu üzere bu suret muvafıkı hal ve mas
lahat görünmüş olmasına mebni mucibince ifayı muktezası bittensib sali-
fülbeyan muhabereyi şamil tezkere leffen arz ve takdim olundu ise de 
olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimi-
zindir. 

16 zilkade 1306, 2 temmuz 1305 

Arz tezkeresi 
Jandarma ve zabtiye zabitanından olupta müddeti medide açıkta 

kaldıktan sonra tekrar mesleki kadimelerine ricat edenlerin hini tekaüd
lerinde ve kablettekaüd vefatlarında sandık aidatı için olunacak muame
leye dair Şûrayı Devlet Tanzimat dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan' 
tezyil edilen mazbatası olbabda tarafı valayı seraskerî ile muhabereyi 
şamil tezkere ile arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hakkında 
her ne veçhile emrü fermanı hümayunu cenabı padişahı müteallik ve 
şeref sudur buyrulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tez
kerei senaveri terkim kılındı. 

16 zilkade 1306, 2 temmuz 1305 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei haz
reti hilâfetpenahi müteallik ve şeref sudur buyrulmuş olmakla olbabda 
emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

18 zilkade 1306, 4 temmuz 1305 
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No: 98 — Devleti aliye hizmetinde bulunan ecnebilerin umuru 
memurelerinden dolayı merci muhakemelerile hini 
istihdamlarında mukavelenamelerine dercedilecek 

kayıd hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin işbu mazbatası meyaneyi ben-
degânemizde mütalea olundu. Memuriyeti Devleti aliyede müstahdem olan 
ecnebilerin muhakemelerinde mehakimi adliyede cari usule tevfikan me-
calisi idarede tercüman bulundurulmasının mehazir ve müşkülâtına meb-
ni hizmeti Devlette bulunan ecnebilerin ledelicap muhakemelerinin umu-
men mehakimi adliyeye havalesinin usul ittihazı daha münasib ve icabı 
maslahata muvafık olacağından gerek mephusunanh olan muhakemenin 
ve gerek emsalinin mehakimi adliyeye tevdii ve dairenin cümlei mütalea-
tından olduğu üzere badema hizmeti Devlete kabul edilecek ecnebilerin 
kendilerile akdolıınacak mukavelenameye memuriyetlerine müteferri hu-
susattan dolayı haklarında tebaai Osmaniye misillû muamele olunaca
ğının kayıd ve tasrihiie sefaretlere tasdik ettirilmesi tezekkür kılınmış 
olmakla olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

26 zilkade 1306, 12 temmuz 1305 

Arz tezkeresi 

Tebaai ecnebiyeden olarak Devleti aliye hizmetinde bulunanlardan 
muhakemeleri icab edenler hakkında icra olunacak muameleye dair Şû
rayı Devlet Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olu
nan mazbatası leffen arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı husu
sunda her ne veçhile iradei seniyei hazreti şehriyarî şeref müteallik bu-
yurulur ise mantuku âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri ter
kim kılındı. 

26 zilkade 1306, 12 temmuz 1305 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzum âli buyurulan işbu tez
kerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı 
padişahı şeref müteallik buyurulmuş olmağla emrü ferman hazreti veli-
yülemrindir. 

27 zilkade 1306, 13 temmuz 1305 
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No: 99 — Evkafı Hümayun beytülmali tarafmdan mahkeme! teftiş 
marifetile tahrir olunan tereke hakkındaki nizamnameye 

tezyil edilen mevaddı nizamiye 

27 zilkade 1306, 13 temmuz 1305 

Madde 1 — Mezkûr nizamnamenin faslı evvelinde muharrer hudud 
bu kere tafsil olunmakla bervechizir zikrolunur. 

Madde 2 — Eyüp Sultan Hazretlerinin evkafı hududu Eğri kapı
dan çıkıp Topçulardan Siyavuş' Paşa tarlasından aşağı Kavaklar başın
dan Müderris köyü yolile sağ koldan olan deredeki kemere andan su 
akıntısile kırk çeşme kemerinden küçük köy karşısında koyun sayesine 
andan Alibey köyünün üstünde olan dereden su akıntısile aşağı çeşme 
yanından Ulu yola andan dere ile Fil köprüsüne kadardır. 

Madde 3 — Ebülfetih Sultan Mehmed han Hazretlerinin evkafı hu
dudu müşarileyhin hayrat ve müberratile Yedikule haricinde kendi 
namlarına mensup mahalle ve atik darı şifa ve desterecilerdir. 

Madde 4 — Sultan Bayazıt Han Veli Hazretlerinin evkafı hududu 
Edime Kapısı haricinden Silivri Kapısı haricine kadar olan hane ve 
bağlardan ve İstanbul cibayeti arazisi hududu dahilinde vaki hane ve 
dükkân ve bostanlardan ibarettir. 

Madde 5 — Sultan Selim Hanı kadim Hazretlerinin evkafı hududu 
kadıköy hududu dahilinde olan Yeldeğirmeninden Cadde Bostanı ve Eren 
ve Nerdüban köylerile Göztepe ve Kızıltoprak nam mahallerden Haydar-
Paşa şimendifer istasyonuna kadar olan yerlerdir. 

Madde 6 — Sultan Süleyman Hazretlerinin evkafı hududu Tiryaki 
çarşısında vaki bilcümle dükkân ve hanlar ile namlarına mensup olan 
camii şerifin Karadeniz ciheti havlusu tahtmdaki dükkânlar ve kapı da
hilinde vaki Langai kebir bostanları denilen dokuz kıt'a bostanın dahili 
tarik ve hariçleridir. 

Madde 7 — Sultan Ahmed han evvel Hazretlerinin evkafı hududu 
müşarileyhin camii şerifi civarında vaki türbe sokağı ve arasta sokağı ve 
bol sokağı ve tavukhane sokağı ve et meydanı ile Şehzade başında Fevziye 
mahallesinde Atik kışla derununda kâin bilcümle dükkân ve menazil ile 
Galata ve tevabii mukataası hududu olan mahallerdir. 

Madde 8 — Sultan Mustafa han salis Hazretlerinin evkafı hududu 
Üsküdarda Ayazma camii şerifi hududu ve Doğancılar nam mahalde 
kâin hane ve sahilhane ve dükkânlar ile Çakmakçılar yokuşundaki 
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Valde hanı hizasında vaki büyük ve küçük hanlar ve hanların tahtında 
olan bilcümle müsakkafat ve müstegallât ve Boğaziçindeki Paşabahçesi 
arsasile Lâleli çeşmesindeki camii şerif ittisalinde ve Lânga Yenikapısı 
haricinde vaki müsakkafatı sairesinden ibarettir. 

Madde 9 — Şahzade Sultan Mehmed han Hazretlerinin evkafı hu
dudu müşarileyhin camii şerifi avlusunda vaki tavukhane ve imaretile 
sair müsakkafat ve müstegallâtından ibarettir. 

Madde 10 — Sultan Ahmed han salis Hazretlerinin evkafı hududu 
îstanbulda Ahmediye namı mahalde kâin hane ve dükkânlar ile sair 
müsakkafat ve müstegallâtıdır. 

Madde 11 — Sultan Selim han salis Hazretlerinin evkafı hududu 
Üsküdarda Karaca Ahmedde harmanlık nam mahalden İsmail Paşa tür
besi mukabilinde kâin Emin ağa kapısı nam mahalle andan Bulgurlu cad-
desile Kigork menazili nihayetinden tophaneli oğlu çeşmesi civarındaki 
kâtib bağından koşu yolu başına andan Nerdüban kariyesine mürur eden 
dört yol ağzından ve Haydar Paşadan Selimiye kışlasına kadar olan 
bilcümle menazil ve dekâkin ve araziden ibarettir. 

Madde 12 — Sultan Abdülhamid hanı evvel hazretlerinin evkafı 
hududu Kuzguncuk kariyesinin hududu müntehasile çamlıcaya giden ta
rikin sol tarafında vaki menazil ve bağlardan ibarettir. 

Madde 13 — Sultan Mahmud han hazretlerinin evkafı hududu aya-
sofya camii şerifi ve imaretile medresesinden ve Sultan Bayazıd civarın
daki Hasan Paşa hanile Kandilli nam mahalde vaki müsakkafat ve müs-
tegallâttan ibarettir. 

Madde 14 — Sultan Mahmud hansani hazretlerinin evkafı hududu 
Bebek hududu dahilinde vaki müsakkafat ve bağ ve bostan ve hamamlar 
ile türbei şerifeieri ittisalinde kâin meşrut menazil den ibarettir. 

Madde 15 — Atik Valide Sultan hazretlerinin evkafı hududu Üskü
darda Hayreddin çavuş vakfından olan menazil önünden atpazarı kapı
sına ve havuzlu han önünden çavuş deresi nam mahalde vaki çınarlı 
tekkedeki üç yol ağzına varıncaya kadar iki tarafı hane ve bahçeler ve 
zikrolunan üç yol ağzından sol tarafta olan tarik ile yokuş başındaki 
diğer üç yol ağzına varıncaya kadar olan mahallin yine iki tarafı ve di
ğer yol ağzından Selâmi tekkesi karşısında vaki köseden islâm kabristanı 
karşısındaki Acıbadem nam mahal tarlalan ve sağ tarafında olan yol 
ile bağlar başına ve andan yine sağ cihetindeki tariki amda vaki Nuh ku-
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yusu önünde Karaca Ahmed tekkesi karşısından Inadiyeye giden yolun 
mekabiri müslimin olan sağ tarafında vaki tariki am ve debağlar mey
danından yine zikrolunan Hayreddin çavuş vakfından olan menazil 

önündeki tariki am ile mahdud olan mahallerden ibarettir. 
Madde 16 — Mihrimah Sultan hazretlerinin evkafı müşarileyh-

hin Istanbulda ve Çarşıyı kebirdeki Cebeci hanı ile bilcümle hayrat ve 
müberratından ve müsakkafat ve müstegallâtı sairesinden ibarettir. 

Madde 17 — Cedid Valide Sultan hazretlerinin evkafı hududu bahçe 
kapısındaki camii şerifleri avlusunda ketenciler caddesinde kâin dekâkin 
ve tahmishane ve müsakkafat ve müstegallâtı sairesinden ibarettir. 

Madde 18 — Mihrişah Sultan hazretlerinin evkafı hududu müşari-
leyhanın Üsküdar iskelesi civarındaki camii şerif ve arabacı hanı ve 
dekâkini sairelerile Vefa meydanında olan dekâkin odalardan ibarettir^ 

Madde 19 — Terekeleri mucibi tahrir olan ve tayin olunan hudud 
dahilinde vefat edenlerin gerek harici hududda ve gerek dahili hududda 
olan bilcümle emlâk ve metrukâtı evkafı hümayun beytülmalinden tahrir 
olunacağı gibi bu hudud haricinde vefat edenlerin gerek dahil ve gerek 
harici hudud olan emlâk ve terekeleri dahi maliye beytülmalinden tahrir 
olunacaktır yalnız Sultan Ahmed hanı evvel evkafı ile vakıflarına mah
sus Galata ve tevabii mukataası hududu dahilinde vefat edenlerin veya 
bu hudud dahilinde metrukâtı bulunanların hariç ve dahil hududda bu
lunan bilcümle terekeleri ve yeni bahçe hastahanesinde vefat edenlerin 
dahil ve hariçte olan bilcümle metrukâtı ve tayin olunan hudud dahilinde-
eşyası olupta taşrada vefat edenlerin terekeleri dahi evkaf beytülmali 
tarafından tahrir kılınacak ve her iki mevkide yani hududu mezkûre 
haricinde ve dahilinde emvali metrukesi olduğu halde taşrada vefat 
edenlerin terekelerile Üsküdarda vaki darüşşifa derununda vefat eden
lerin gerek dahil hududda ve gerek hariçte olan bilcümle metrukâtı ma
liye beytülmalinden tahrir olunacaktır. 

Evkafı hümayun beytülmali taıafından mahkemei teftiş marifetile 
tahrir olunan tereke hakkındaki nizamname 1 inci tertip düsturun 1 inci 
cildinin 289 uncu sahife sindedir. 
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No: 100 — 23 rebiülevvel 1284 tarihli teşkilâtı vilâyet 
Nizamnamesine müzeyyel fıkrai nizamiye 

27 zilkade 1306, 13 temmuz 1305 

Meclisi idare azasından birinin usul ve furuundan yani eba ve ecdad 
ve ebna ve ahfadından birile karındaş ve amca ve dayı ve damat ve ka
yınpeder ve damadın babası gibi ikinci ve üçüncü ve dördüncü dereceye 
kadar karabet ve sıhriyeti bulunanlar meclisi mezkûr azalığı için dahilî 
intihab edilemezler. 

Vilâyet nizamnamesi 1 inci tertip düsturun 1 inci cildinin 608 inci 
sahif e sindedir. 

No: 101 — Vekâleti devriye veya beyibilvefa tarikile terhin 
olunan emlâk ve arazinin sureti furuhtu 

hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Ashabı düyunun vekâleti devriye ve beyibilvefa tarikile dayinlere 
terhin eyledikleri emlâk ve arazinin sureti furuhtu hakkında bazı ifade 
ve istizanı havi Defteri Hakanı Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyu
rulan tezkeresi tanzimat dairesinde kıraat ve Evkafı Hümayun Müfettişi 
Faziletlû Ömer Hilmi efendi hazretleri daireye davetle müzakerei maB-
lahat olundu. 

Zikrolunan tezkere mealinde bu makule emlâk ve arazinin deynin 
ademi tesviyesinden dolayı ashabı matlup tarafından bilâmuhakeme fu-
ruhtuna bazı mahallerde hükümeti icraiye ve mehakimce muhalefet 
olunmakta ise de Arazi Kanununun 117 nci maddesi hükmünce bu gibi 
muamelâttan dolayı dayinlerin mehakime müracaat etmelerine hacet 
kalmayacağından vekâleti devriye ve senedi resmî ile dayinler uhdele
rinde merhun olup bey ve ferağı istida olunan emlâk ve arazi için ibraz 
olunacak senedi hakanı üzerine Defteri Hakanı memurları tarafından 
keyfiyet medyunlara ihbar olunduktan sonra muamelesinin icrası hu
susu tamimen iş'ar edildiği gibi mehakim rüesasına dahi o yolda teb-
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ligat icra kılınmak üzere Adliye Nezaretine beyanı hal edilmiş ise de 
Nezareti müşarileyhadan varid olan cevabda müddeti muayyene zarfın
da edayı deyin olunmadığı takdirde dayinler tarafından mehakime mü
racaatla bey ve ferağı hakkında ilâm istihsal edilmesi minelkadim müt-
tehaz olan usul ve teamül icabından olup şimdiye kadar bu teamülü 
meneder bir kanunu sarih neşredilmediği cihetle mehakime iş'arı vaki 
veçhile tebligat icra olunamayacağı gösterilmiş olup ancak kanunu mez
kûrun maddei mebhusesi münderecatı hususu mezkûr hakkında sarahati 
kâfiyeyi havi olmakla beyan olunan teamülün hükmü olamayacağından 
evvelce icra kılınan tebligata tevfikan ifayı muamele olunması ve med
yunlar mehakime müracaatla resmen tehiri maslahat ettirdikleri surette 
lâhik olacak hükme göre icrayı iktizası lüzumu gösterilmiştir. 

İcabı ledettezekkür zikrolunan yüz on yedinci maddei kanuniyede 
bir kimse mutasarrıf olduğu araziyi ahara deyni mukabilinde ve ferağı 
bilvefa tarikile fariğ olup falan vakte kadar tediyei deyin edemez ise ol-
araziyi bedeli mislile ahara ferağ ederek bedelinden alacağını badettenzil 
bakisini kendisine ita etmeğe tarafından vekâleti devriye ile yani her ne 
zaman vekâletten azleder ise yine vekili olmak üzere dayinini tevkil eder 
ise müddeti muayyenenin inkizasına kadar edayı deyin edemediği surette 
ol araziyi bilvekâle ahara fariğ olarak bedelinden medyunun deynini eda 
edebileceği musarrah bulunduğu halde bu gibi hususattan dolayı dayin
ler tarafından mehakime müracaatla ilâm istihsali hakkında Adliye 
Nezaretince dermeyan olunan usul ve teamülün idamesi takdirde 
vekâleti devriyenin hükmü kalmayacağı cihetle senedatı hakaninin 
kesri itibarını mucib olacağından bu makule Vekâleti Devriye ve beyi 
bilvefa tarikile ve senedi resmî ile dayinlere terhin olunan emlâk ve ara
zinin furuht olunması talebile- dayinler tarafından Vekâleti devriyeye 

tdair olarak ibraz olunacak sened üzerine defteri hakanî memurları tara
fında medyunlara vuku bulacak ihbar üzerine mehakime bilmüracaa 
resmen tehiri maslahat ettirmezler ise defteri hakanî memurları marife
tile bey ve ferağ muamelesinin icra olunması ve mahkemeye müracaat 
ederler ise memuru mumaileyhim tarafından mahkemece lâhik olacak 
hükme intizar olunması muvafıkı maslahat olmakla mehakimce bu bab
da tereddüde mahal kalmamak için bil'istizan şerefsadır olacak. Emrüfer-
manı hümayunu hazreti padişahi mucibince Adliye ve Defteri Hakanî 
Nezaretlerine tebligat icrası tezekkür kılınmış olmağın olbabda emrü 
fermanı hazreti menlehülemrindir. 

6 Şaban sene 1305, 5 nisan 1304 
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Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat dairesinin tarafı meşihatten cevaben varid 
olan tezkere ve melfufile beraber meyanei bendegânemizde mütalea olu
nan işbu mazbatasında beyan olunduğu üzere vekâleti devriye ve bey'i 
bilvefa tariki ve senedi resmî ile dayinlere terhin olunan emlâk ve 
arazinin bermucibi kanun furuhtu hakkında dayinler tarafından vekâleti 
devriyeye dair ibraz olunacak senedat üzerine Defteri Hakanı memurları 
tarafından medyunlara vukubulacak ihbar veçhile raehakime müracaatla 
resmen tehiri maslahat ettirilmediği halde memurini mumaileyhim marife
tile bey' ve ferağ muamelesinin icrası ve mehakime müracaat takdirine 
lâlıik olacak hükme intizar olunması meclisi tedkikatı şer'iyece de kabul 
ve tasdik kılınmakla beraber basenedi resmî vekâleti devriye ile vekilin 
hasbelvekâle şer'an ve nizam en mecbur olduğu levazım vekâleti ifadan irati-
naı takdirde bilmuhakeme verilecek karar üzerine muamelei icraiyenin ifası 
lüzumu dahi takyid ve ilâve kılınmış olmasına mebni mucibince ifai 
muktaziyatı zımnında Adliye ve Defteri Hakanî Nezaretlerine tebligat 
icrası bittezekkür salifüzzikir tezkerei cevabiye takımile arz ve takdim 
olundu ise de olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman Hazreti Veli-
yülemir efendimizindir. 

30 zilkade 1306, 16 temmuz 1305 

Arz tezkeresi 
Medyunların vekâleti devriye ve beyi bilvefa tarikile dayinlere ter

kin eyledikleri emlâk ve arazinin sureti furuhtu olbabda tarafı valâyı 
Meşihatten cevaben varid olan tezkere ve melfufu Meclisi Mahsusu Vü
kelâda dahi mütalea ile bittezyil takımile arz ve takdim kılınmış olmağla 
münderecatı hakkında her ne veçhile emrü fermanı hümayunu Hazreti 
padişahî şerefi müteallik buyurulursa mantuku münifi infaz edileceği 
beyanile tezkerei senaverî terkim kılındıı. 

30 zilkade 1306, 16 temmuz 1305 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzum âli buyurulan işbu tez
kerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı 
tacidari şeref müteallik buyurulmuş olmağla olbabda emrü ferman haz
reti veliyülemrindir. 

14 zilhicce 1306, 30 temmuz 1305 
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N o : 102 — Girid Vilâyetince emniyeti umumiye hakkında 
tedabiri fevkalâdeye dair nizamname 

4 zilhicce 1306, 20 temmuz 1305 

Madde 1 — Cünha ve cinayet maddelerinde istintakatı evveliye ve 
alelıtlak istintak tahriren icra olunacak ise sureti aleniyede cereyan et
miyecektir. 

Madde 2 — Bir cünha veya cinayet maddesinden dolayı müttehem 
olan şahsın beyyinatı kâfiyenin fıkdanından naşi tahliyei sebili icra olun
duğu halde şahsı merkum daha evvel lâakal altı mah hapis cezasına mah

kûm olmuş ise veyahut muayyen bir ikametgâhı ve san'atı yok ise Usulü Mu-
hakemei Cezaiye Kanunnamesinin yüz yetmiş dördüncü maddesi ahkâ
mına tevfikan cinayatta üç ve cünhalarda bir seneden ziyade olmamak 
üzere Valii Vilâyet veya mutasarrıf tarafından dahi zabıta nezareti altına 
aldırılabilecektir. Zabıta nezareti kanunnamei mezkûrun yüz yetmiş be
şinci maddesi ahkâmı mucibince icra kılınacak ve mutasarrıfın olbabdaki 
muamelesi Valii Vilâyet canibinden fesih ve iptal edilebilecektir. 

Madde 3 — Arazi bekçileri hakkındaki talimatın otuz dördüncü 
maddesinde zikir ve beyan olunan zabıta nezareti gerek talimatı mezkû
renin otuz üçüncü maddesinde muharer olan eşhas ve gerek hiyaneten 
vuku bulan bir katil maddesinden dolayı maznunualeyh bulunan her 
şahsı ahar haklarında işbu nizamnamenin ikinci maddesi ahkâmınca 
kuvvei icraiye canibinden dahi hükmolunacaktır. 

Bu babda canibi zabıtadan veyahut kariye ve şehrin ileri gelenleri 
tarafından vuku bulacak şikâyet kâfidir. Şikâyeti vakıanın esaslı oldu
ğuna kuvvei icraiyece itminan hasıl olmadıkça zabıta nezareti hüknıolun-
mayacaktır. 

Madde 4 — Katil kundak tesmim ve mevakii meskûnenin gerek ha
neler olsun ve gerekse emakini miriye ve umumiye bulunsun dinamit 
veyahut mevaddı sairei nariye ile hedim ve tahribi cinayetlerile mütte
hem bulunan şahsın ve bir de bunlara tasaddi ve teşebbüsle ittiham olu
nanların münferiden tevkif edilecekler ve müstantıkın lüzum göreceği 
müddetçe başkasile ihtilâflarına mesağ gösterilmiyecektir. 

Madde 5 — Hiyaneten bir katil maddesi vukubulupta mütecasiri 
derhal ahz ve girift olunmıyacak olur ise katilin vukubulduğu kariye da
iresi ahalisinden cinayetin vukuundan sonra kariyeden gaybubet edenler 
kimler olduğu zabıtaca bittahkik bunlardan birisi hakkında şüphe arız 
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olur ise gaybubet eden maznunların ahz ve giriftleri için tedabiri müna-
sebe ittihaz olunacaktır. 

Madde 6 — Cinayetle müttehem bulunanlara yataklık ettiğinden 
naşi ittiham olunacak şahıs müşteki tarafından şikâyetnamesi maalye-
min teyid edildikten ve müstantik ittihamı vakiin büsbütün bi esas olma
dığına kesbi kanaat eyledikten sonra ahz ve giriftle tahtı tevkife alınır. 
Ahz ve girift olunan şahsın beyyinatı kâfiyenin fıkdanı cihetile tahliyei 
sebili kararlaştırıldığı halde işbu nizamnamenin ikinci maddesi ahkâ
mına tevfiki muamele olunacaktır. O misillû eşhasın istintakı ile tahtı 
muhakemeye alınmaları muamelât sureti müstacele ve müreccahada icra 
olunmak lâzım gelecek ve bu babda eseri tekâsül ve rehavet gösteren 
memur intibah cezasına uğratılacaktır. 

Madde 7 — Silâh ve bıçak veya sair alâtı cari ha taşıyarak keştü-
güzar eden kimse olbabda icabeden zabıta memuru tarafından verilecek 
jurnal üzerine Valii Vilâyet ile Mutasarrıf veya Kaymakamlar canibin
den on kuruştan yüz kuruşa kadar cezayı nakdî itasına mahkûm edilecek 
ve işbu cezayı nakdî bir maha kadar tevkif suretile dahi tahsil oluna
caktır. İşbu tevkif cezası usulü muhakemeye dair olan kavaid ve mua
melâta bakılmaksızın vali ve mutasarrıf veya kaymakamlar tarafından 
hükmolunacaktı r. 

Ahvali meşruhanın tekerrürü halinde cezayı nakdinin mikdarı iki 
kat olacağı gibi icabeden kabahet meclisinin yalnız Reisi tarafından beş 
günden bir maha kadar tevkif cezası dahi hükmolunacaktır. 

Şahsı müttehem vali ve mutasarrıf ve kaymakamlar tarafından ve
rilecek adi jurnal üzerine tahtı muhakemeye alınarak samiin mahallinde 
mübaşirinin şifahî daveti üzerine gelip isbatı vücud eyliyecek ve mübaşir 
buna dair icabeden müzekkereyi tanzim edecektir. Silâh taşımak mezu
niyetini haiz bulunanlar ahkâmı salifeden müstesnadırlar. Silâh taşımak 
mezuniyeti üç mah muteber olmak ve çobanlara mecburî ve meccanen 
ve sairlere ise Nahiye Müdürlerinin yedi ihtiyarlarında bulunmak üzere 
koçanlı ilmühabere müsteniden berveçhi peşin mahallî Nahiye sandığına 
teslim edilecek bir çeyrek mecidiye mukabili Nevahi Müdürleri tarafın
dan ita olunur. 

Silâh taşımak üzere Nahiye Müdüründen ruhsat taleb edip de buna 
nail olmayan şahıs kaymakama müracaat edebilecek ve ol dahi Nahiye 
Müdürünün itayı mezuniyetten imtinaını gayri musip görür ise olbabda 
ruhsat vermek için Nahiye Müdürüne emir vermeğe mecbur olacaktır. 
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Silâh taşımak ruhsatı cinayetle mahkûm bulunanlar için memnu olup 
cünha ile mahkûm olanlara ise ancak muteber kefil iraesile ita edilir ki 
bu kefil silâh taşımak ruhsatını istihsal etmiş olan şahsın silâh veyahut 
bıçakla husule gelmiş cünha veya cinayet için mahkûmiyeti icra kılına
cak ilâmlar mahallî Nahiye sandığı menfaatine olarak üç mah müddet 
tevkif ile de tahsil edilmek üzere iki yüz kuruşa mahkûm olacaktır. Ve 
silâh taşımağa mezun bulunanlar şehirler ile köylerde müsellehan dola
şamayacaklardır. 

Madde 8 — Zabtiyeler umuru memurelerini ifa eyledikleri esnada 
silâh istimali hak ve salâhiyetini ahvali atiyede haiz olacaklardır. 

Ahvali mezburenin birincisi zabtiyelerin müdafaai nizamiye halin
de bulunması ikincisi bir cinayet veya cünha maddesinden dolayı mütte-
hem olup zabtiyelerin tahtı muhafazalarında bulunan eşhası ellerinden 
almağa ahali tarafından tasaddi ve teşebbüs olunması üçüncüsü hapis
haneleri gerek dahilen ve gerek haricen şikest için vukubulan teşebbüsa-
tın men'i lâzım gelmesi dördüncüsü bir cinayetle veya cünha maddesin
den dolayı lâakal bir sene hapis cezasile mahkûm olan mücrimine zab
tiyeler tarafından tesadüf olunup bunların lâyikile tanılması ve teslim 
olunmaları zımnında zabtiyelerin vukubuiacak teklifine mücrimini m. r-
kume tarafından itaat olunmaması üzerine zabtiyelerce vazifelerinin ifa-
sile eşhası merkumenin ahz ve giriftleri için başka bir çare kalmaması 
kaziyelerinden ibarettir. 

Ahvali mezkûrenin dördüncüsü de zabtiyeler tarafından mücri
mine üç defa «dur» diye nida olunup adi bir tehdidat için nişan alın
maksızın bir defa boşa tüfenk endaht edildikten sonra yine mücrimin 
tarafından itaat gösterilmediği takdirde zabtiyeler bunların üzerine ni
şan alarak tüfenk atacaklar ve işbu şerait gözetilmiyecek olur ise zab
tiyeler tahtı mes'uliyette kalacaklardır. 

Madde 9 — Zabtiyelerin götürmekte oldukları bir şahsı ellerinden 
alan kimse bir seneden üç seneye kadar hapis cezasile mücazat oluna
caktır. Bu gibi bir muameleye cür'et eden eşhas silâh taşıyıp da bunları 
adi bir tehdid için istimal etmişler ise üç seneden beş seneye kadar mu
vakkat kürek cezasına mahkûm olacaklar ve silâhlarını istimal ederek 
bundan dolayı bir vukuat olmuş ise olbabda ceza kanunnamei hümayunun
da daha ağır ceza tayin olunmamış ise beş seneden yedi seneye kadar mu
vakkaten kürek cezasına mahkûm olacaklardır. 

O misillû ef'alde muayyen olanlar asıl fail gibi mütecezzi olacakları 
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gibi ef'ali mezküreye yalnız tasaddi etmelerinden dolayı ittiham olunan
lar dahi üç mahdan üç seneye kadar hapis cezasile mücazat olacaklardır. 

Madde 10 — Vazifei memuriyetleri esnasında vazifelerini ifadan 
men için kuvvei icraiye memurlarına veyahut mehakim mübaşirlerine 
karşı duranlar silâh taşımışlar ise bir seneden iki seneye ve silâh taşı
mamışlar ise iki mahdan bir seneye ve taşıdıkları eslihayı adi bir tehdid 
için istimal etmişler ise iki seneden üç seneye kadar hapis cezasına mah
kûm olacakları gibi silâhlarını istimal edip de bundan dolayı bir vukuat 
olmuş ise olbabda Ceza Kanunnamei Hümayununda daha ağır ceza ta
yin olunmamış ise üç seneden beş seneye kadar muvakkaten kürek ceza
sına mahkûm olacaklardır. 

Muinler asıl fail gibi mütecezzi olacakları gibi o misillû af'ale 
yalnız tasaddi etmelerinden dolayı ittiham olunanlar üç mahdan bir 
seneye kadar hapis cezasile mücazat olunacaklardır. 

Madde 11 — Her kim katil veya hakkında su'i muamele icra etmek 
suretile bir şahsı her ne veçhile olur ise olsun tehdid ve ihafe eder 
ise işbu nizamnamenin olbabdaki ahkâmına tevfikan zabıtanın nezareti 
tahtına alınacak veyahut yüz liraya kadar kefaleti nakdiyeye raptedile
cektir. 

Madde 12 — Dokuzuncu ve onuncu maddelerde muharrer ceraim-
den dolayı müttehem olanların tevkifleri icra olunacaktır. 

Madde 13 — Her kim bir katlin mütecasirini bilerek Hükümete 
haber vermiyecek veyahut mütecasirin ihtifa eylediği mahalli beyan ey-
lemiyecek olur ise üç mahdan bir seneye kadar hapis cezasına mahkûm 
olacağı gibi tevkifi dahi icra olunabilecektir. Usul ve füru ve zevceyn 
ve er ve kız biraderler müstesna tutulurlar. 

Madde 14 — Bir kimse aleyhinde gerek bilerekten ve gerek kasden 
ihbaratı kâzibeye cür'et edenler ihbar olunan fiil cünha kabilinden ise 
üç mahdan altı maha ve cinayet kabilinden ise altı mahdan bir buçuk 
seneye kadar hapis cezasına mahkûm edilecektir. 

Madde 15 — Bir mahalde hiyaneten bir katil vukubulduğu halde ol 
mahallin dairei idaresinde bulunan asakiri zabtiye efrad ve zabitanı ci
nayeti vakıanın yevmi vukuundan itibaren yirmi gün zarfında mütecasi
rini zahire ihraç edemeyecek olur ise makamı vilâyet tarafından azil edi
lebileceklerdir ki bir sene mürur etmedikçe betekrar bu gibi memuriyete 
tayin olunmağa salâhiyetleri olmayacaktır. 

Madde 16 — Ihaneten katil vukuundan dolayı şehirlerin gerek için-
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de ve gerek haricinde inzibatı umuminin ihlâli maksadile cemiyetler ak
di şediden memnudur. Bu misillû cemiyetlere ön ayak olanlar cemiyeti 
teşkil edenler müsellâh değil ise altı mahdan bir seneye kadar ve cemi
yeti teşkil edenlerden ya biri veya daha ziyadesi müsellâh bulunmuş ise 
bir seneden iki seneye kadar hapis cezasile mücazat olacaklardır. Bu fiile 
muin olanlar ise birinci surette ayni cezaya ikinci surette dahi altı mah
dan bir buçuk seneye kadar hapis cezasına mahkûm olacaklardır. Her 
halde mahkûmiyetlerine karar verilmiş olan eşhas zabıta nezareti tah
tına aldırılacaklardır. 

Bu kabil ceraimden mütevellid olan daavi inzibatı umumî esba
bından dolayı mahkemei istinaf müddeiumumisinin adi emir ve tenbiht 
üzerine aid olduğu mahkemenin gayrisine nakil ve ikame olunur. 

Bu misillû ceraimden dolayı müttehem olanlar tahtı tevkife alına
cakları gibi tekerrürü halinde dahi cezanın iki misli hükmolunur. 

Her ne suretle olur ise olsun cemiyetin teşkiline sebebiyet vermiş 
olanlara gerek bitteşvik ve bilvasıta ve gerek bizzat icraatta bulunmuş 
olsunlar ön ayak nazarile bakılırlar. 

İşbu nizamnamenin hükmü üç sene devam edecek ve vilâyetin resmî 
gazetesile ilânı tarihinden on beş gün sonra bed eyliyecektir. 

• 

No: 103 — Van, Bitlis ve Erzurum Vilâyetlerinde mer'î 
olarak talimat 

11 zilhicce 1306, 27 temmuz 1305 

Ermeniler bir zamandanberi bedhahanı ecanibin iğfalâtına ferifte 
olarak Kürdistanda bir Ermeni Hükümeti teşkili sevdasına düşmüş olduk
larından bu hülyaya hadim olan Ermeniler ötede beride tertip etmiş olduk
ları komiteler vasıtasile idarei Hükümeti Seniye hakkında neşriyatı mu-
zırrada bulunmakla beraber arasıra Kürdler tarafından sureti adiyede 
vukua getirilen bazı teaddiyatı ve nehip ve katil gibi vukuatı envai mü
balâğa ile büyülterek ve bazan kıyafetlerini değiştirip kürt kıyafetine gire
rek islâmı lekedar etmekte olduklarından bu makulelerin elde edildikçe 
kanunen lâzım gelen cezaya çarpılmaları için gayetle dikkat edilecek 
ve memaliki mülûkânede ırz ve edeblerile yaşayan sunufu tebaai sadıkai 
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şahanenin tenini huzur ve rahatları nezdi âlide mültezem bulundu
ğundan cümh i vezaifi Hükümetten olan bu emri mühimme memurini 
mülkiye ve Adliye taraflarından itina olunacaktır. Gerek muhafazai em
niyet hususundaki vazifei Hükümetin icrası ve gerek husulü maksad için 
bir ihtilâl çıkarmak tasaddisinde bulunan Ermenilerin teşebbüsatı fesadi-
yesinin neticesiz bırakılması maksadına binaen Ermeni sakin olan vilâ
yeti şahanede bulunan memurini mülkiye ve adliyenin en küçüğünden en 
büyüğüne kadar ashabı ehliyet ve istikametten olmalarına ve içlerinde 
ibrazı meseri reviyet etmeyenlerin veya h'ilâfı mardii âli harekette bulu
nanların merkezi Hükümeti seniyece bilâ müsamaha azil ve tebdillerine 
itina olunacağı gibi memurini mumaileyhim dahi muhavveli uhdei liya
katleri olan vezaifi ifada ihmal ile dahili dairei idareleri olan mahaller
de bihakkın şikâyeti mucip ve Avrupaca bir takım neşriyatı muzırrayı 
müstevcip olan halat ve vukuata meydan vermeleri kendi haklarında ne 
derece mucibi mes'uliyet olacağını bilerek bir kaza dahilinde kürdler 
tarafından Ermeniler hakkında teaddi vukuunda çünki her kazada lüzu
mu kadar polis ve jandarma bulundurulacağından zabıtai Adliye vazife-
sile mükellef olan polis veyahut jandarma zabiti icabı mikdar jandarma 
neferatı istihsap ile beraber vukuatın ehemmiyetine göre ledelhace kay
makam dahi birlikte olarak mahalli vak'aya gidip müteaddileri ahz ve 
girift edecek ve zabıtaca tahkikat* evveliyesi icra edilerek mehakimi 
adliyeye teslim ile beraber kazadan mensub olduğu Livaya ve oradan 
dahi vilâyete iş'arı keyfiyet edilecektir. Müteaddiler müteaddid olup da 
ahz ve giriftlerine kaza kuvvei zabıtası kâfi olmadığı halde mutasarrıf
lığa müracaat olunacak ve mutasarrıf dahi mikdarı kâfi jandarma istis-
habile bizzat mahalli vukuata giderek müteaddilerin derdesti hususunda 
icrayı muavenet eyliyecektir. 

Mahkeme memurları bu misillû müttehemlerîn derhal muhakeme
lerinin icrasile haklarında terettüp edecek muamelei kanuniyeyi mahkû
mu aleyhe tebliğ edecek ve mahkûmu aleyh tarafından istinaf olunduğu 
halde istinaf mahkemesince müsaraaten tedkikat ve muamelâtı Jâzımesi 
ifa olunmakla beraber lâhik olacak hükümlerden kanunen mahallince 
icrası lâzım gelenlerin hemen iktizaları ifa ve merkezi Hükümeti Seni
yeden muhtacı istizan olanların dahi buradan alacakları evamire göre 
icabatını icra eyliyecektir. 

Her Livada lüzumu kadar süvari jandarma bulundurulacağından 
dairei memuriyetleri dahilinde bir gûna vukuat olsun olmasın iki onbaşı 
takımından akal olmamak üzere bir zabıta müfrezesi ara sıra sancağın 
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havî olduğu kazaları keştü güzar ile emniyet ve asayişinin muhafaza
sına nezaret ve itina edecektir. 

Gerek işbu süvarilerin ve gerek memurin ve sair jandarmaların 
memuren mülhakata gittiklerinde ahaliden meccanen yem ve yiyecek 
almaları kat'iyen memnu olduğundan hilafı memnuiyet ahali hakların
da bir gûna iz'acat vukua getirilmemesine dikkat olunacaktır. 

Vilâyet dahilinde katil ve gasb ve sirkat ve nehip ve garet misillû 
vukuatı havi her ay başında birer jurnal tanzimile mah bemah Dahiliye 
ve Adliye Nezareti celilelerine irsal edilecek ve Babıâlice tedkikatı lâzime 
bilicra Dersaadet gazetelerile ilân olunacağı gibi vukubulacak iş'ara 
göre vilâyetçe dahi neşir ve ilân olunacaktır. Bazan emsali mesbuk ol
duğu üzere Ermeniler tarafından kürtler aleyhlerine sania olarak bir takım 
iddialar tertibile Hükûmatı mahalliyeye arzı şikâyat olunduğu halde o 
misillûlar isbatı müddeaya davet olunarak mevaddı müştekâbihanın iftira 
olduğu şahsı müttehimin veya müddeiumuminin iddiası üzerine bilmu-
hakeme tahakkuk eder ise bu misillû müfteriler saire ibret olmak üzere 
mümkün olduğu derecede ağır cezalar ile cezalandırılacaktır. 

Memurini mülkiye canibinden dahili vilâyetteki mekâtibi iptidaiye-
nin lüzum ve icabı veçhile tezyidi esbabının istihsalile etfali müslime-
nin talim ve terbiyelerine itina olunacak ve hiristiyan mekteblerinin te
cessüs ve teftişile çocukların ezhanını bozacak kütübü muzırra okuttu-
rulmamasına dikkat edilmek için Maarif Nezaretinden ehil ve muktedir 
ve lisan aşina müslüman müfettişler tayin kılınacaktır. 

Dahili vilâyette bulunan Ermeni rüesayı ruhaniyesinden ve saire-
den efkâr ve teşebbüsatı muzırrada bulundukları etvar ve mişvarların-
dan anlaşılan kesanın nesayihi lâzime ile tashihi efkârına say olunup 
müsmir olmadığı halde Babıâlice haklarında iktiza eden muamele tayin 
kılınmak üzere keyfiyeti hallerile beraber isimleri bildirilecektir. 

Memurini mülkiye canibinden memleketin mamuriyetini ve ahalinin 
refah ve saadeti halini mucip esbab ve vesaili nafıa taharri ve tedkik ile 
bunlardan mezuniyet dahilinde olan hususat derhal mevkii icraya vaz 
olunacağı gibi muhtacı istizan olanları dahi icabatı Devletin carî ve 
müesses ' olan nizamatına tatbikan ila olunmak üzere Merkezi Hükümeti 
Seniyeye arz ve iş'ar olunacaktır. 

Marsilya, Venedik, Londra, Rusçuk, Varna ve daha bu gibi mahal
de bulunan Ermeni Komitelerinin şubei eril e gerek gazete ve gerek posta 
veya vesaiti saire ile muhaberelerine meydan verilmemesi esbabının is
tihsaline ve evrakı fesadiye neşir etmemelerine dahi dikkat olunacaktır. 
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No: 104 — Amele tahririne mahsus Nizamname 

14 zilhicce 1306, 30 temmuz 1305 

Madde 1 — Dersaadette ve bilâdı selâsede Şehremanetile, zabtiye 
Nezaretine ve taşralarda mahalli Hükümetlerine müracaatla mezuniyeti 
resmiye istihsal olunmadıkça her ne iş için olur ise olsun amele namile 
ve namı diğerle memaliki mahrusada adam tahriri külliyen memnudur. 
Fakat ebniye inşaatında ve bağ ve bahçe imalâtında ve çiftliklerde tahrir 
olunmaksızın alelade istihdam olunan dülger ve rençber ve çiftçi mi
sillû amele işbu nizamname ahkâmından müstesnadır. 

Madde 2 — Mezuniyet istihsali için müracaat vukuunda sahibi mü
racaatın ahvali ve istihdamına lüzum gösterdiği eşhasın adedile tabiiyet 
ve milliyetleri hakkında tahkikatı Iâzime bilicra olveçhile adam tahrir ve 
istihdamına lüzum olduğu anlaşılır ve Belediye ve Zabıtaca da mah
zurdan salim görülür ise Belediye ve zabıtanın tahtı nezaretinde olarak 
icrayı icabına ruhsat verilecek ve ledelicab Babıâliden dahi istizan 
olunacaktır. 

Madde 3 — Verilecek ruhsatnameler Dersaadette Şehremaneti ve Zab
tiye Nezaretinden ve taşralarda mahallî Hükûmetlerile Belediye Reisleri 
canibinden müştereken tahtım ve tasdik olunacağı gibi metni ruhsatna
mede tahrir olunacak eşhasın adedile tabiiyet ve milliyetleri derç ve 
terkim olunacaktır. 

Madde 4 — Tahririn ruhsatnameye muvafık surette cereyanına neza
ret edecek olan Belediye ve Zabıta memurları tarafından tahririn hita
mında ruhsatnameye sureti mutabakatı ba müzekkere mercilerine bil
dirilecektir. 

Madde 5 — Amele ve namı diğerle külliyetli adam istihdamını mu
cip olacak bir işin tarafı Hükümetten imtiyaz suretile veya tariki ahar 
ile ihale ve ilzamında sahibi imtiyaz olan zat veya şirket hakkında dahi 
işbu nizamname ahkâmı tamamen icra olunacaktır. 

Madde 6 — Bilâ ruhsat edam tahrir eden ve ettirenler bir aydan üç 
aya kadar hapsedilir. 

Madde 7 — Bilâ mezuniyet adam tahririni haber alıp da men et
meyen belediye ve zabıta memurları memuriyetlerinden azil ve üç ay 
hapis ile mücazat edilir. Ve bilâ ruhsat adam tahririm kayıtsızlığından 
naşi vaktile haber alamayıp da men edemeyen dairei belediye ser müfet-
tişile tahririn vuku bulduğu mahal polis komiseri hakkında dahi kanu
nu cezanın yüz ikinci maddesi mucibince muamelei lâzıme icra kılınır. 
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Madde 8 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur
dur. 

No: 105 — Hıttai Hicaziye ve Yemaniyede bulunan zabıtan 
ve efradı askeriye müddeti hizmetlerinin sureti 

istisnaiyede hesap olunması hakkında 
iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Hıttai Hicaziye ve Yemaniyenin hususiyeti mevkiiyesi icabınca ora
lara memur olacak asakiri şahane zabıtan ve efradının müddeti hizmet
lerince tayini lâzımgelen istisnaiyete dair meclisi askerî mazbatasının 
leffile tarafı seraskeriden varid olup meyanei bendegânemizde mütalea 
olunan tezkerede memaliki mahrusai şahanenin kıtaatı muhtelif esinde 
bulunan asakiri şahane zabitan ve efradının hizmeti askeriyece ayni mu
amele görmesi usulü mer'iyeden ise de hıttai Hicaziye ve Yemaniyenin 
şiddeti hararet ve mevkien haiz bulunduğu hususiyet icabınca oralarda 
hizmet edecek asakiri şahane zabitan ve efradının müddeti hizmetlerince 
bir müsaadeye mazhariyetleri Iâzımeden olmasına mebni mahalli mez-
kûrede bulunacak bir zabitin iki senelik hizmeti memaliki şahanenin 
kıtaatı sairesinde hizmet eden bir zabitin üç senelik hizmetine ve kuvvei 
cümudiye efradının sekiz aylık hizmeti dahi bir seneye muadil tutulup 
bu halde efradı askeriyeden hizmeti muvazzafalarının iki senesini silâh 
altında ikmal edenlerin derhal icrayı istibdalleri ve görünecek lüzum 
üzerine bu müddet şayed bir kaç ay tecavüz edecek olur ise istisnaiyeti 
vakıanın iki senenin üç seneye olan nisbeti veçhile ay ve gün he
sabile dahi yürütülmesi komisyonu mahsusunca ve Meclisi Askerice 
tensib edildiği beyanile icrayı icabı dermeyan olunmuş ve esbabı maru-
zadan dolayı oralarda bulunacak asakiri şahane zabitan ve efradının sa
yei merahim vayei hazreti padişahide böyle bir muamelei istisnaiyeye 
mazhariyeti favaid ve muhassenatı adideyi mucib olacağı misil lû 
Trablus Garp Vilâyeti dahilînde vaki Fizan sancağı dahi i udu mesafe ve 
muhalefeti hava cihetile Hicaz ve Yemenle hemhal okluğundan orada 
bulunacak cünudu cenabı mülûkânenin dahi her sene tebdil edilmesi mu
vafık) mevki ve maslahat görünmüş olmağla ber veçhi maruz ifayı 
mukteziyatı zımnında tarafı Seraskeriye mezuniyet itası bittezekkür tez
kerei mezkûre melfıtfile arz Ve takdim kılındı ise de olbabda ve katıbei 
ahvalde emrüferman Hazreti Veliyülemir efendimizindir. 

30 zilkade 1306, 16 temmuz 1305 
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İradei seniyei müzeyyele 

Meclisi Vükelânın işbu mazbatası manzuru dekayıkı nüşuru hazreti 
Hilâfetpenahi olarak Trablus Garp ve Fizanda bulunacak asakiri şahane 
zabitan ve efradı hakkında olunacak muamele babı valâyı Seraskerice 
başkaca düşünülerek alelûsul arz ve istizanı madde kılınmak üzere yalnız 
şimdilik Hıttai Hicaziye ve Yemaniyede istihdam olunacak asakiri şahane 
zabitan ve neferatı hakkında berveçhi tezekkür ve istizanı muamele olun
ması şerefsadır olan iradei seniyei cenabı tacidarî mantuku cehlinden 
bulunmuş olmakla olbabda emrüferman hazreti veliyülemrindir. 

14 zilhicce 1306, 30 temmuz 1305 

Arz tezkeresi 

Hıttai Ticaziye ve Yemaniyenin hususiyeti mevkiiyesi icabınca ora
larda memur olacak ve Fizanda bulunacak asakiri şahane zabitan ve 
efradı hakkında icrası tensib edilen muamelei istisnaiyeye dair Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata melfuflarile arz ve takdim 
kılınmış olmakla münderecah hakkında her ne veçhile iradei seniyei 
Hazreti Padişah! şeref müteallik buyurulur ise mantuku münifi infaz 
edileceği beyanile tezkerei senaveri takdim olundu. 

30 zilhicce 1306, 16 temmuz 1305 

İradeyi mübeiliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei Sadaretpenahilerile 
Meclisi Vükalânın mazbatai maruzası ve melfufları manzuru âli olarak 
olbabda şeref sudur buyurulan iradei seniyei cenabı Hilâfetpenahi bit-
tezyil mazbatai mezkûre takımile iade kılınmış olmağla olbabda emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

14 zilhicce 1306, 30 temmuz 1305 

Not 106 - Giril Vilayeti Nevahi rüsumu hakkındaki 
nizamname üzerine iera edilen tadilât 

15 zilhicce 1306, 30 temmuz 1305 

Nahiye meclisi Nevahi rüsumu hakkındaki talimatın on 
ikinci ve yirminci maddelerinin tatbik ve icrasmca imtina veya müsa
maha ettiği takdirde nahiye müdürü gerek maddeteyni mezkûriyetini ve 
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gerekse talimatı mezkûrenin on dokuzuncu ve yirmi ikinci ve yirmi üçün
cü maddelerini yalnızca icra eyleyecektir. 

Nahiye Müdürünün imtina veya tekâsülü halinde mevaddı 
salife kaymakam veya mutasarrıf tarafından tatbik ve icra olunacaktır. 

Balâda beyan olunan maddeler mantukunca tevabi ve temettü 
ve ebniye rüsumu emvali emiriyenin tahsili hakkında olan nizamname 
ahkâmına tevfikan tahsil olunacaktır. 

İşbu nizamın mer'iyeti ahkâmı vilâyet resmî gazetesile ilânı 
müteakib bed' eyliyecektir. 

Girid Nevahi Rüsumatı nizamnamesi 1 inci tertip 1 inci cild zeyl 
düsturun 98 inci sahifesindedir. 

N o : 1 0 7 — Y e m e n d e Deavi i H u k u k i y e ve Cezaiyenin m e r c i 
v e sureti rüyet i v e H u d e y d e ticaret m a h k e m e s i n i n 

ipkas ı h a k k ı n d a iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Yemende Teşkilâtı Adliye henüz kamilen icra edilmemiş olduğu 
gibi teşkilâtı vakıa da matlub olan netayici temin edemediği cihetle Ma
hakimi Adliyenin ihtiyacatı mahalliyeye tevfikan sureti tensik ve tadili 
hakkında sebkeden karar ve iş'ara cevaben Yemen Vilâyetinden evvel 
ve ahır gelen muharrerat üzerine Adliye Nezareti ve makamı meşihat 
ile cereyan eden muhaberatı şamil tezakir babı fetvada bazı fukahadan 
mürekkep akdolunan heyeti ilmiye tarafından kaleme alınıp evrakı mez
kûre meyanında bulunan mazbata ile maan meyanei bendegânemizde mü-
talea olundu, maallerinden müsteban olduğu üzere hıttai Yemaniye aha
lisinin minelkadim umuru cinaiye ve Hukukiye davalarında fukaha ve 
kuzatı beldeye müracaata melûf olup Mahakimi Nizamiyeden mütenef-
fir ve mütevahhiş oldukları cihetle usulü adliye oraca ahaliyi Hükü
metten tebride ve bigayri lüzum hazinei celileye beyhude masraf vukuu
na sebeb olmakta olduğuna mebni Mahakimi Nizamiyenin hukuk kıs
mı lâğvolunarak Hukuku adiye davaları mahakimi şer'iyeye havale 
olunarak umuru cezaiyeye bakmak üzere livalarda ve bazı kazalarda 
bidayet mahkemeleri ve merkezi Vilâyette ceza istinaf mahkemesi teş
kil kılınmış ise de bundan dahi bir faide görülmeyip senevî altı yüz 
altmış dört bin bu kadar kuruş maaş sarf ve ita kılınmakta idiğü anla
şıldığından ve eğerçi Adliye Nezaretinin cevabında deavii cezaiyenin es
nayı rüyetinde iş'arı mahallî veçhile ceraimi vakıa için şühudu alelha-
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kem olmak ve hakimişer'in riyaseti altında ve aza sıfatında bulunup 
mahkemei cezaiye şeklinde olarak icrayı tahkikat ve muhakemat ile ceza 
kanununa tevfikan tayini mücazat etmek üzere mümeyyiz naraile aza 
vu devaii cezaiyenin kanuna muvafık surette hüsnü cereyanına nezaretle 
su'i istimalâta meydan vermemek ve liva ve kaza mecalisinden sadır ola
cak ilâmatı cezaiyeden mugayiri kanun görünenleri merkezi Vilâyetteki 
mecliste istinaf etmek ve evrakı şer'iye ve nizamiyeyi mercilerine gön
dermek üzere bir müddeiumumi nasbi gösterilmiş ise de bu suret dahi 
vilâyeti mezkûrede kabili icra olmadığı beyan olunan kavahini cedidei 
adliyeyi namı aharla ipka ve icra etmeğe çalışmak demek olup bu ise ah
vali mevkiiye icabınca münasib olmayacağından mukaddema mahakimi 
nizamiyenin hukuk kısmı lâğvolunarak hukuku adiye davaları mahakimi 
şeriyeye havale olunduğu gibi umuru cezaiyeye bakmak üzere liva ve 
kazalardaki bidayet mahkemelerile merkezi vilâyetteki istinaf ceza 
mahkemesinin dahi lâğvile masalihi vakıanın veçhi vecihi şer'i üzere 
fasl ve rüyet olunmak için mahakimi şeriyeye tevdii ve fakat ticaretgâh 
olan Hudeydedeki Ticaret Mahkemesinin ipkası ve mubakematı şer'iyede 
ahalinin bir kat daha temini için hazır bulunmak ve ledelhace yalnız 
mesaili lâzımede istişare olunmak üzere mahallî Ulema ve fukahasın-

dan evsafı matlubeyi cami şuhudu alelhakemin dahi mahakimi şer'iyede 
bulundurulması ve bunlara tahsisi lâzımgelen senevi yüz on sekiz bin 
sekiz yüz kuruş maaşın mahakimi şer'iye hasılatından malsandıklarına 
aid olan mikdardan tesviyesi salifüzzıkir heyeti ilmiye mazbatasında 
dermeyan olunmuş ve sureti muharrere hususiyeti mevkiiye icabatından 
olduğu gibi kaidei mültezemei tasarrufiyeye dahi muvafık görünmüş 
olmakla mezkûr mazbatada gösterildiği veçhile mesalihi hukukiyenin 
mahallince Ulema ve fukahadan intihab ve tayin edilecek şuhudu alelha-
kemler huzurunda ahkâmı şer'iyeye tevfikan hakimişer bulunanlar ta
raflarından kemakân rüyet ye faslolunması ve umuru cezaiyenin dahi 
yine bu heyetler huzurunda rüyet ve tedkik olunmak üzere oraya hava-
lesile tayini ceza hususunda yani şer'an tazir ve tahzir misillû mücazatı 
istilzam eden ef'alin tatbikatında ceza kanununa tevfiki muamele edil
mesi ve şuhudu alelhakemlere verilecek marüzzikir senevi yüz an sekiz 
bin sekiz yüz kuruş maaşın mezkûr karşılıktan tesviyesi tensib olunarak 
evrakı mezkûre takımile arz ve takdim kılınmış olmakla sureti maruza 
nezdi âlide dahi rehini tasvib olduğu halde ifayı mukteziyatma ibtidar 
olunacağı muhatı ilmi âli Duyuruldukta olbabda ve katıbei ahvalde emrü 
ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

17 zilhicce 1306, 2 ağustos 1305 
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Arz tezkeresi 

Yemende teşkilâtı adliye henüz kamilen icra edilmemiş olduğu 
gibi teşkilâtı vakıa da matlup olan netayici temin edemediği cihetle 
mehakimi adliyenin ihtiyacatı mahalliyeye tevfikan sureti tensik ve ta
dili hakkında sebkeden karar ve iş'ara cevaben Yemen Vilâyetinden 
evvel ve ahır gelen muharrerat üzerine Adliye Nezareti celilesi ve ma
kamı âlii meşihatpenahî ile cereyan eden muhaberatı şamil tezakir babı 
valâyı Fetvapenahiden kaleme alınıp evrakı mezkûre meyanında bulu
nan mazbata ile Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelmütalea olbabda cere
yan eden müzakeratın neticesini havi tanzim olunan mazbata takımile 
arz ve takdim kılınmış olmağla münderecatı hakkında her ne veçhile 
emrü iradei seniyei cenabı cihanbanî şeref müteallik buyurulur ise man-
tuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî terkim kılındı. 

17 zilhicce 1306, 2 ağustos 1305 

iradeyi mübelliğ hami* 

Residei desti tazim olup manzum âli byanlan işbu tezkerei sami-
yei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei hazreti padişahı 

şeref müteallik buyurulmuş olmağla olbabda emrü ferman hazreti 
veliyülemrindir. 

78 zilhicce 1306, 3 ağustos 

No: 108 — Envai çuha ve fasone ve kaşmir vesaire imaline 
mahsus olmak üzere tzmirde bir fabrika inşası 

imtiyazı hakkında mukavelename 

18 zilhicce 1306, 3 ağustos 1305 

Madde 1 — Tebaai Devleti Aliyeden ve ashabı araziden Mehmed Ali 
beye envai çuha ve fasone ve kazmir ve envai basma ve humavun ve 
Amerikan bezi ve yün ve pamuk ipliği ve tire ve boyalı ve boyasız envai 
fes imaline mahsus İzmir Vilâyetinin mahzur ve mazarrattan salim bir 
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mahallinde bir fabrika inşası için yirmi sene müddeti imtiyaziye ile 
ruhsat verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye içinde Vilâyeti müşarileyhada 
zikrolunan imalâta mahsus diğer bir fabrika küşadı için ahara ruhsat 
verilmiyecektir. Şu kadar ki ashabı imtiyazın dairei imtiyaz dahilinde 
kadimen mensucat fabrikası var ise gerek anları ve gerek her nevi men
sucat imalâtına mahsus adi tezgâhlarının işlenmesi ve badeizin dahi her 
nevi mensucat için adi tezgâhlar inşasını men'e salâhiyeti olamayacağı 
gibi Avrupadan ve memaliki sairei şahaneden her nevi mensucat idhaline 
mümanaata dahi salâhiyeti olmayacaktır. 

Madde 3 — Fermanı âlinin itası tarihinden bir sene zarfında fabri
kanın inşasına teşebbüs olunarak yirmi dört mah hitamında eşya ima
line bad' ve mübaşeret olunacaktır. Ve kavanini Devleti Aliyeye tâbi 
olmak şartile ba iradei seniye mukarrer olan nizamı umumî dairesinde 
ve imtiyaz fermanı âlisi tarihinden itibaren altı mah zarfında bir ano
nim şirketi teşkil etmeğe ve fabrikanın tesis ve küşadı için şimdilik elli 
bin lira sermaye vaz olunacağı gibi bu sermayeyi ileride derecei lüzu
muna göre yüz bin liraya iblâğ eylemeğe sahibi imtiyazın salâhiyeti 
vardır. Şayet müddeti mezkûre zarfında fabrikanın inşasına bed' olun
maz ve vadei muayyenesi hitamında imalâta mübaşeret kılınmaz ve ima
lâta başlandıktan sonra devam edilmez ise bu yolda fabrika tesisini ta
leb ve istida edenlere ruhsat itasında Hükümeti seniye muhtar olacağı 
gibi imtiyazı mezkûrun bir gûna hükmü kalmayacaktır. 

Madde 4 — Zikrolunan fabrikanın tesis ve ikmali için ilk defa 
olarak Avrupadan celbolunacak alât ve edevat resmi gümrükten muaf 
tutulacağı gibi fabrikanın imalâtı için dahili memaliki Devleti Aliyeden 
mubayaa ve celbedilecek yün ve pamuk ile dahili memaliki Devleti Ali-
yede fabrikanın mamulâtından ve müddeti imtiyaziye zarfında mamu-
lâtı mezkûreden memaliki ecnebiyeye vukubulacak ihracatından gümrük 
resmi alınmayacaktır. Şu kadar ki su'i istimali men için rüsumat emaneti 
tarafından gösterilecek kavaide sahibi imtiyaz tarafından riayet oluna
caktır. 

Madde S — Sahibi imtiyaz inşa edeceği fabrika mamulâtından de
vairi askeriye için mubayaası istenilecek eşyayı cüz'î bir temettü muka
bilinde ita eylemeği vadeder. 

Madde 6 — Sahibi imtiyazın fabrikada istihdam edeceği fen me
murlarından maada hademe ve amelei saire tebaai devleti aliyeden ola
caktır. Ve cümlesi bilaistisna fes iktisa edeceklerdir. 
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No: 109 — Girit Vilâyeti terhinat kalemlerine mütedair 
nizamnamenin 42 nei maddei muaddelesi 

18 zilhicce 1306, 3 ağustos 1305 

Mahakimi hukukiye veya cezaiyede ikame olunan hukuku şahsiye 
davasının tebliğ ilmühaberi bir cürümden veyahut ceraimi manendi olan 
ahvali saireden mütevellit matlubatın temini zımnında medyunun emlâki 
üzerine muamelei kaydiyenin icrası için sened hükmünde olacaktır. 

No: 110 — Mektebi Hukukta müteşekkil heyeti mümeyyize 
bilimtîhan Adliye memuriyetlerinde istihdam edilmek* 

üzere şehadetname istihsal edenlerden alınacak 
harçlara dair iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Adliye Nezaretinin meyanei bendegânemizde mütalea olunan tezke
resinde memurini adliyenin usul ve intihab ve tayinleri hakkında ba 
iradei seniye teşekkül eden heyeti mümeyyizenin umuru tahriri) esini tes
viye ve ifa etmek üzere istihdam olunan kâtib maaşile levazımı kırtasiye 
ve sairesine karşılık ittihaz olunarak fazlası mektebi mezkûr menfaatine 
tahsis olunmak üzere elhaletü hazihi mektebi hukuku şahanede bilimti-
han dava vekâleti şahadetnamesi istihsal edenlerden alına gelen harç 
usulüne kıyasen mertebei saniyede şahadetname alacak olanların aliyül-
alâ derecesinden on ve alâ derecesinden yedi buçuk ve karibi alâ dere
cesinden beş lira ve mertebei ulâda şahadetname alacakların aliyül-
alâ derecesinden beş ve alâ derecesinden dört ve karibi alâ derecesinden 
üç lira harç alınması ve inde! imtihan ehliyeti nümayan olanların şaha
detname itasında verecekleri harca mahsup olunmak ve imtihanları red 
olunur ise irad kayıd edilmek üzere derecei saniye imtihanına girecek
lerden evvel emirde bir buçuk ve dereci ulâ imtihanına gireceklerden bir 
lira ahz olunması hususunun usul ittihazı dermeyan olunup eğerce hali 
hazır hazine cihetile kaidei tasarrufa riayeten masarifi merkume için bu 
suretle bir karşılık tedariki münasib ise de işbu harçların bir haddi iti
dale takribi dahi lâzımeden olmakla beraber imtihana gireceklerden 
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alelhesap suretile akçe istifası dahi caiz olamayacağından bundan sarfı
nazar olunmak üzere imtihana duhul ile mertebei saniyede şahadetna
me alacak olanların aliyülalâ derecesinden dört ve alâ derecesinden iki 
buçuk ve karibi alâ derecesinden bir ve mertebi ulâda şahadetname ala
cakların aliyülalâ derecesinden iki buçuk ve alâ derecesinden bir buçuk 
ve karibi alâ derecesinden dahi yarım osmanlı altını harç alınması ve 
bu harçlardan teraküm edecek hasılatın berveçhi işar mikdarı münasi
binin heyeti mezkûrenin reyi ile kâtib ve levazımı zaruriyeye sarfile 
fazlasının mektebi mezkûr menfaatine tahsisi müttehiden bittensib tez
kerei mezkûre melfufu olan mazbata ile ma'an arz ve takdim kılındı 
isede olbabda ve katibe i ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

21 zilhicce 1306, 6 ağustos 1305 

Arz tezkeresi 

Memurini adliyenin usulü intihab ve tayinleri hakkında ba iradei 
seniye teşekkül eden heyeti mümeyyizenin umuru tahririysüıî tesviye 
ve ifa etmek üzere istihdam olunan kâtib maaşile levazımı kırtasiye ve 
sairesine karşılık ittihaz olunmak ve fazlası mektebi hukuku şahane men
faatine terk ve tahsis edilmek üzere imtihana duhul edeceklerden nisbeti 
mütefavitede harç istihsali hakkında Adliye Nezareti celilesinin tezkeresi 
üzerine cereyan eden müzakereyi havi Meclisi Mahsusu Vükelâdan ka
leme alınan mazbata malfufatile arz ve takdim kılınmakla münderecatı 
hakkında her ne veçhile emrü iradei seniyei cenabı müiûkâne şeref sü-
nuh ve sudur buyurulur ise infazı hükmü celiline ibtidar edileceği be-
yanile tezkerei senaveri takdim kılındı. 

21 zilhicce 1306, 6 ağustos 

iradeyi mübelliğ hamiş 

ftesidei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezekerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
cenabı Hilâfetpenahî şeref müteallik buyurulmuş olmağla olbabda emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

22 zilhicce 1306, 7 ağustos 1305 
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No: 111 — Selanik tramvayı imtiyaz mukavele ve 
şartnamesi 

22 zilhicce 1306, 7 ağustos 1305 

Mukavelename 

Bir taraftan Devleti aliye namına hareket eden Nafıa Nazırı Dev-
letlû Zihni Paşa Hazretleri ile diğer taraftan Selanik vücuhundan Sa-
adetlû Hamdi Beyefendi Hazretleri beyninde mevaddı atiye kararlaş
tırılmıştır: 

Madde 1 — Haritasında gösterildiği veçhile Selânikte Demiryol 
mevkifinden bed ederek Vardar Kapısı tarikile Beyazkuleye ve oradan 
Kerim Efendinin hanesi önünden geçerek Alatini Biraderler Değirme
nine kadar temdid olunmak ve haritada mai hat ile tayin olunan ma
hallere şubeler yapılarak yolcu ve eşya nakledilmek ve beygir vasıtasile 
çektirilmek üzere bir tramvay inşasile işletilmesi için şeraiti atiyeye tev
fikan tarafı devleti aliyeden müşarünileyh Hamdi 'Beyefendiye imtiyaz 
verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren 
otuz beş senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename
nin teatisi tarihinden itibaren altı mah müddet zarfında şartnamede 
beyan olunduğu veçhile keşfiyatı katiye üzerine mükemmel ikişer nüsha 
harka ve lâyihasını tanzim ile Nafıa Nezaretine takdim edecektir ve 
Nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren üç mah 
müddet zarfında bittedkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı 
takdirde icab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyleyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren bir sene 
müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeyi ve haritanın tasdiki tari
hinden itibaren bir buçuk sene müddet zarfında ikmal eylemeyi taah
hüd eder ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve ka
bul ve tasdik olunan 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 ikmaliye dahi 
o kadar temdid edilecek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal 
Hükümeti mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe sahibi im
tiyaz mecbur bulunacaktır. 
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Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icraiyesini ve 
hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve müd
deti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın 
hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vası
tasile muayene ve teftiş eyleyecektir. 

işbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz ame
liyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren müddeti imtiya
ziyenin hitamına kadar mah bemah tediye olunmak üzere senevi Nafıa 
Nezaretinin emrine altmış lira ita edecektir. 

Madde 6 — fşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususat-
tan bulunduğundan tramvay ile müteferriatına muktazi olan araziden 
efrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz 
ashabı arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk Kanununa tevfikı muamele 
edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller 
Hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından ashabına taz
minat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir, işbu arazi 
dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde sahibi imtiyaza mec
canen terkolunacak ve muvakkaten istimali lâzım gelen yerlerin dahi 
imalât müddetince bilâ ücret istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — Tramvay ve müteferriatımn inşaatı ibtidaiyesi için 
gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve 
tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir ile makine ve beygir 
ve edevat vesair levazımat gümrük resminden muaf tutulacağı gibi tram
vayın müddeti imtiyaziyesi zarfında arazi ve sermayesile edevatı üzerine 
bir gûna Vergi tarholunmayacak ve işbu mukavelename ile merbut 
şartname damga resminden vareste olacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Nafıa Nezareti tarafından manstfb bir fen komisyonu mari
fetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz ve kabul olu
nacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir 
fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kaide i fen
ne muvafrk ve şartname ahkâmına muvafık olduğu tahakkuk eylediği hal
de işbu komisyonun tanzim edeceği raport üzerine Nafıa Nezareti tarafın
dan katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır ve işbu komisyonların 
masarifi sahibi imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz tramvay ile müteferriatmı ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
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kendisine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza ede
cektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on altıncı maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz tramvayın umuru zabıtasına ve hüsnü 
muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tan
zim olunacak olan bilcümle nizamatı devleti aliyeye tevfikı hareket et
meye mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı 
veya mecmuu üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde hükümet masarif 
ve zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere bunun muvakkaten 
işletilmesini temin için şartnamenin on altıncı maddesine tevfikan te
dabiri lâzime ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz tramvayın muvakkaten kabul olundu
ğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar merbut ta
rifeye tevfikan ücret ahzedecek ve asakiri şahaneden yüzbaşı rütbesine 
kadar bulunanlardan (yüzbaşı dahi dahil olduğu halde) nısıf ücret alına
caktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında matbu şirket ni
zamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir anonim şirketi 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 fi-
yatile esham olarak altı yüz Osmanlı lirası 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 ken
disine teslim olunacaktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat katiyyen kabul 
olunduktan sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin in-
kızasına 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 tramvay ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde 

bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve tramvay ile müteferriatının 

hasılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan va

reste olmak ve Devlet malı bulunmak şartile yol ile müteferriatının 
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devlete teslimi ve edevat ve Ievazımatın sureti mubayaası şartnamenin 
on dokuzuncu maddesinde münderiç ahkâma tabi olacaktır. 

Madde 15 — Tramvay şirketinin memurini fenniyeden maada bil
cümle büyük ve küçük memur ve müstahdemleri ve umuru inşaiyede 
ve sureti daime ve muvakkatede istihdam edeceği amele ve hademe 
tebaai Devleti aliyeden olacakları gibi Hükümeti seniyenin tayin ve 
kabul edeceği kıyafette bulunacaklar ve hususile fes giyeceklerdir. 

(Madde 16 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru ta
hakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta 
mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği ve tramvayın iş
letilmesini tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais taah-
hüdatı sairesini icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt 
olacak ve bu halde şartnamenin on sekizinci maddesinde gösterildiği 
veçhile tramvayın muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzime ittihaz 
olunacak ve ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve 
mevcud olan kefalet akçesi dahi tarafı devletten zabtedilecektir. 

(Madde 17 — işbu tramvay hatlarını temdid veyahut bunlara şu
beler tesis etmek üzere sair bir tramvay hattının inşası için zuhur ede
cek talihlere imtiyaz ita buyurmak Hükümeti seniyenin yedi ihtiyarında 
bulunacak ve şu kadar ki bu hususta müddeti imtiyaziyesinin ilk on 
senesi zarfında zuhur edecek talihler üzerine sahibi imtiyazın şeraiti 
mütesaviye ile hakkı rüçhanı olacaktır. Ve Hükümeti seniye tarafından 
sair kesana temdid veya iltisak hatları imtiyazı ita kılındığı takdirde 
sahibi imtiyazın iltisak hattının kendisine iras ettireceği masarifi ha-
kikiyeden maada hiç bir şeyi taleb etmeye hakkı olamayacak ve hatteynin 
iltisakında iki hat idarelerinin hidematı müşterekelerinin tanzimine dair 
mevadda Hükümeti seniye tarafeyni bilistima karar verecektir ve her 
ne şekilde olur ise olsun hususî arabalarla kira arabalarının işletmesine 
tramvay mani olamayacaktır. 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz tramvayın umumen veya kısmen iş
letilmesine bed olunduğu günden itibaren dört sene Selanik Dairei 
Belediyesine üçer yüz Osmanlı lirası ita edecek ve işbu üç yüz lirayı 
müddeti imtiyaziyenin beşinci senesinde dört yüz ve onuncu senesinde 
altı yüz liraya iblâğ eyleyecek yani mezkûr onuncu seneden itibaren 
hitamı müddeti imtiyaziyeye değin beher sene hitamında dairei mezkû
reye altı yüz lira verecektir. 
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Madde 1° - - Sahibi imtiyaz tramvay için muktazi hayvanatın nıs
fını memaliki şahaneden mubayaa ve tedarik etmeye mecburdur. 

Madde 20 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına kaim ola
cak (Anonim) şirketi Osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename 
ile merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden dolayı 
Devleti aliye ile sahibi imtiyazın veya şirket beyninde veya sahibi imti
yaz ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddiis edebilecek her nevi 
ihtilâf at ve deavi işin aid olduğu mahakimi Osmaniyede rüyet ve fasl o-
lunacaktır. 

Şar tname 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve edevat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 
olmak üzere mukavelenamede muayyen müddetler zarfında tramvayın 
inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı icra et-
mekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiyeyi muh
tevi olacaktır şöyleki tramvayın güzergâhını ve mevkiflerin mahallini ve 
ihtiraz hatlarının mevkiini mübeyyin beş yüzde bir mikyasında bir ha
rita ile beş binde bir mikyasında bir haritai umumiye işbu haritaya 
tramvayın hattı mutavassıtından itibaren bir kıta maktai tulânisi ile 
bazı mahallerin maktaı arznaisi ve meyillerinin cedveli ile en mühim 
olan imalâtı smaiyenin maktaları ilâve olunacaktır. Zikrolunan maktaı 
tulâni tul itibarile beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikya
sında tanzim olunacak ve tramvayın derecei irtifaı dahi deryanın sathı 
mutavassıtına nisbetle tayin kılınacaktır. İşbu maktaın altına ufka mu
vazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde tramvayın mebdeinden 
itibaren biner metre olarak mesafeler ve ikinci hat üzerinde iniş ve yo
kuşların tulile derecei meyelâni ve üçüncü hat .üzerinde kıtaatı müstaki-
menin tulü ve hututu münhaniyesinin ve müstakimen imtidadı ve her 
birinin nısıf kutrunun tulü gösterilecektir. 
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Madde ?> — Tramvay tek hat olmak üzere inşa olunacak ve lcdel-
hace iki hat yapıldığı halde sahibi imtiyaz tarafından o nisbette tev-
siat icra 'kılınacaktır. 

Madde -1. — Tramvayın arzı demir çubukların iç taraflarından iti
baren bir metre beş santimetreden bir metre kırk beş santimetreye ka
dar olacaktır, işbu arz balâda muharrer ikinci madde mucibince takdim 
edilecek haritalarda katiyen tayin edilecektir ve yan taraflarının yani 
demir çubukların dış tarafı ile piyade kaldırımı veya imalâtı sınaiye 
beynindeki mahallerin arzı tek hat için seksen santimetre olacak ve tram
vay çifte hat olarak yapıldığı halde iki hat beynindeki mesafenin arzı 
bir buçuk metre bulunacaktır. Tramvayın mürur ettiği şose veya sokak 
veya tarikin her iki tarafından bir bina veya divar veya korkuluk veya 
şose olduğu halde en yakın demir çubuk ile tarikin kenarı arasında her 
halde bir metre elli santimetrelik bir mesafe bırakılacaktır. Bundan 
başka hattın tariki am üzerinde tesisinde tramvayın gerek tek hat ve 
gerek turuku ihtiraziye ve gerek çifte hat olan mahallerinde bir araba 
müruruna müsaid olacak bir mesafe terkolunacaktır. Tramvay için so-
kaklarca icrası iktiza eden tevsiat masarifi kamilen sahibi imtiyaza aid 
olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz imalâtın hüsnü halde muhafazası ve 
tramvay 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 eyleyecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rabteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru on beş metreden aşağı olma
yacaktır. Ve birbirine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaniye 
arasında on beş metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacaktır. 

Madde 7 — Tramvayın iniş ve yokuşları meyillerinin nihayet de
recesi metre başına beş santimetre ve birbirini mütealkib olan iki yokuş 
beyninde nısıf kutru beş yüz metreye müsavi amudî inhinalar olacaktır. 
Nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş ve yokuşlar müm
kün mertebe tesviye ve izale olunacaktır. 

Sahibi imtiyazın işbu madde ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkında 
icrasını faideli addedeceği tadilâtı Devleti aliyeye arz ve teklif etmeye 
salâhiyeti olup fakat işbu tadilât Hükümeti seniye tarafından kabul olu-
madıkça mevkii icraya konulamayacaktır. 

Madde 8 — İhtiraz ve tevakkuf hatları kifayet miktarı olmak lâ-
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zım gelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üzerine canibi Hükümeti 
seniyeden tayin olunacaktır. Fakat şurası mukarrerdir ki mevkifler bey
ninde olacak mesafei vasatiye lâakal altı yüz metre olacaktır. Hututu 
ihtiraziyenin tulü dahi mikrazların noktai bidayetinden itibaren otuz 
altı metreden noksan olmayacaktır. 

Madde 9 — Esnayı ameliyatta eskiden mevcud olan yolların mev-
kilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâzım gelirse tebdil ve 
tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli behemehal turuku 
mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet derecesini te
cavüz etmiyecektir. Tramvayın tariki am üzerine tesis edilmesi iktiza 
eden aksamında demir çubuklar tariki mezkûr üzerinde adi arabaların 
mürur ve uburuna hiç bir veçhile mani olmamak üzere çıkıntı ve çıkık 
olmayarak döşenecektir. Tramvayın inşasından dolayı tariki amin mak
tamın tahvili icab ettiği halde sahibi imtiyaz şose ve yan taraflarını 
yani piyade kaldırımlarını tarik veya sokak boyunca iniş ve yokuşlarca 
vuku bulacak tagayyüratın icabatma göre tadilen tanzim ve tahkim ey
leyecektir. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz tramvay ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine ola
rak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacağı gibi bozulan lâğım ve 
su yollarile borularını ve imalâtı mümasileyi tamir edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cinsten 
edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet me
tin ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket ey
liyecektir sular ve turuku adiye üzerine inşa olunacak ameliyatı sınaiye 
kârgir olarak veya demirden tesis edilecek ve kereste yalnız temeller ile 
köprü döşemeleri ve taban ağaçları için istimal olunacaktır mezkûr ameli
yatı sınaiye kavaidi fenne tevfikan hattın kabulünden evvel berveçhi 
mutat tecrübe edilecektir demir çubuklar ile edevat ve levazımatı sairei 
inşaiye iyi cinsten ve dayanıklı ve kullanılacak işlere elverişli ola
caktır sahibi imtiyaz hattı Avrupa ve Amerikada en müstamel olan bir 
modele tatbikan inşa edecektir ahır ve mağazalar ve depoların ve 
ebniyei sairenin cesamet ve tertibat ve sureti inşaatı ihtiyacatı mevkiiye 
ve usul ve adatı memlekete muvafık olacaktır ebniyei mezbure taşdan 
veya tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremid ve taş veyahut diğer bir 
maden ile örtülecektir tramvay hatlarının işletilmesine mahsus olan ma
kine ve araba ve vagonlar dahi alâ cinsten olacak ve Avrupa ve Ame
rikada en ziyade müstamel olan modele muvafık bulunacaktır. 
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Madde 12 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiye 

ihtiraz ve tevekkuf hatlarile mevkilerini ve ameliyatı sınaiye ve ebniyei 

muhtelifenin eşkâl ve hayatını mübeyyin ve meşruh bir cetvel raptedecek

tir. Ebniye ile imalâtı sınaiyenin haritaları iki yüzde bir mikyasında 

tanzim olunacaktır mezkûr haritalarda irtifa maktaları ile tafsilâtı lâ-

zime ilâve edilecektir. 

Madde 13 — Tramvayın kura ve kasabata tesadüf eden aksamın
da lüzum görülecek her mahalde piyadelerle arabaların mürur ve ubu-
runu temin zımnında sahibi imtiyaz kendi masarifile bekçiler tayin et
meğe mecbur olacak ve hükümeti seniyenin ledelhace tramvayın önünde 
bir de kılavuz bulundurmağı talebe hakkı bulunacaktır. 

Tramvay arabaları buhar makinasile işletilir ise kaza vukuuna 
meydan verilmemek üzere tramvayın her mahallinde ve hususilc kıtaatı 
münhaniyesinde makinenin derecei sür'ati taklit ve tenzil edilecek ve 
makinist köstekleri sıkıştırdıktan sonra bir metreden ziyade mesafe kat 
etmeksizin arabaları her anda tevkif edebilecektir araba tekerleklerinin 
altına bir şey gelmesini men için makinelerin önünde taş kogan bulun
durulacaktır. 

Madde 14 — Tramvayın güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin üze
rinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin altıncı 
maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müteferriatının tesisine lü
zumu olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olu
nacaktır işbu araziden üzerinde ebniye olmayan mahallerin haritası beş 
binde bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe olan 
mahallerin haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Tramvayın inşaatı kamilen hitam pezir olduktan son
ra sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere tramvay 
aksamının ve müştemilâtının arazisini tahdid ve 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 nezaretinde olarak bittanzim bunların birer sureti musaddakasım 
Nafıa Nezaretine takdim eyleyecektir işbu tahdidi araziden sonra tram
vayın aksamı mütemmimesinden olmak üzere mubayaa edilecek arazi 
iştira olundukça ol veçhile tahdid edilerek mezkûr defterde işaret kılı
nacağı gibi marülbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı 
sınaiye dahi Nafıa Nezaretindeki deftere kayıt ve ilâve edilecektir. 
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İKİNCİ FASIL 

Hattın hüsnü halde, muhafazasile 
işletilmesi beyanındadır 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz tramvay ile müteferriatını ve ebniyei 
ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve em
niyet bahş olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icab ettirir 
bilcümle esbabdan muhafaza etmeye itina edecektir. 

Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında teehhür ve mü
samaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar 
olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipte icabını icra etmediği 
surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun hüsnü hale vaz'ı 
için canibi hükümetten idaresine vaz'ıyed olunarak tamiratı lâzime icra 
ve bu uğurda vuku bulacak masarif hattın hasılatından istifa olunacak 
ve kifayet etmezse sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. Tramvayın mü
rur ettiği tariki amin şosesi ve bunun tarafeyn satıhları ve su mecraları 
ve imalâtı sınaiyesi hattın teferruatından maduddur gerek asıl hattın 
ve gerek üzerinden mürur ettiği tariki amin hüsnü halde muhafazaları ve 
tamiratı adiye ve fevkalâdeleri masarifi kamilen sahibi imtiyaza aid 
olacaktır. Belediye mühendisleri tarafından icrasına lüzum görünecek 
lâğım ve gaz yollarının inşaat ve tamiratı ve bunlara mümasil ameliyatı 
saireye sahibi imtiyaz tarafından bir gûna mümanaat edilemiyecek ve 
halatı mebhusede hendek açmak ve şoseyi hali aslisine irca etmek 
masarifi dairei belediyeye aid olacaktır ve ameliyattan dolayı tramva
yın işlemesi mümkün mertebe sektedar olmamak için tedabiri lâzime 
ittihaz edilecektir. İşbu ameliyatın icrası için tramvayın tatil veyahut bir 
kısmının kat'ı lâzım geldiği takdirde sahibi imtiyaz bu yüzden hiç bir 
gûna tazminat taleb edemeyeceği gibi hattın refi ve yeniden vaz'ı masa
rifi dahi kendisine aid olacaktır. Hendekler açılıp hattın bir kısmı ref 
edildikten sonra dairei belediye ameliyatın icrasile şosenin hali aslisine 
ircaını tehir eylediği takdirde sahibi imtiyaz hükümete resmen ihbarı 
keyfiyet ettikten sonra yirmi dört saat zarfında dairei belediye hesabına 
olarak ve ameliyatı lâzımeyi icara ettirebileceği gibi bedelini dahi ev
rakı mutebere ibrazile dairei mezkûreden istifa edebilecektir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz tramvayın her nevi hasılatını mübeyyin 
mah bemah bir kıt'a defter tanzim Ve Nafıa Nezaretine takdim ede
cektir. Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde yol-
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cular ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile beraber 
tramvayın bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İmtiyazın feshinde ve inkızai müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on altıncı maddesin
de münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt olduğu hal
de ol vakta kadar icra ettirilen imalât ve cem ve tedarik olunan edevat 
ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak müzaye
deye konulacak ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde takarrür 
ederse anın marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın taahhü-
datı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede takarrür edecek bedelden mü
zayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan sa
hibi imtiyaza ita kılınacaktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl ol
madığı halde evvelce takdir olunan bedelden münasib mikdar tenzil 
olunarak altı ay müddet sonra ikinci defa bir müzayede daha icra edile
cek 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 zaptolunacaktır. 

Madde 1° — imtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiyaz 
tramvay mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve mü
fettişler için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sabit 
makinaları ve bilcümle imalât ve inşaat ile eşyayı gayri menkuleyi dev
letin malı olmak ve hüsnü halde olarak bilâ bedel ve her gûna düyun 
ve taahhüdattan variste bulunmak şartile devlete devir ve teslim edecektir 

makina ve vagon ve araba ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve mahrukat ve 
her nevi levazımat gibi hattın işledilmesi için lâzım gelen eşyayı menku-

leye gelince hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri 
bedel mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki devletin mubayaa 
edeceği levazımat tramvayın altı ay işledilmesi için muktazi olan mik
darı mütecaviz olmayacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel tramvay hatlarile 
mütefarriatının hüsnü halde olmadığı indetteftiş devletçe anlaşılır ise 
sahibi imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın 
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semeresi görülmez ise hükümet derhal tramvay ve müteferriatım yedi ida
resine alarak sahibi imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzimeyi icra ile 
tramvayı hüsnü hale vaz etmeye salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme 
ve tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita oluna
cak ve noksan zuhur ederse ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCtî FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti müteferriası 
beyanındadır 

Madde 20 — Mukavelenamenin on birinci maddesi mucibince sa
hibi imtiyazın istifa etmeye mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi 
berveçhi ati beyan olunur. 

Atiyüzzikir tarifeler nihayet derece olup bunlar tarafı devletten 
ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemiyecektir fakat ta
rifelerde tayin kılınan nihayet miktarlar tenzil olunduktan sonra bir 
mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilmedikçe betekrar 
nihayet derecelere terfi edilemiyecek ve ancak tarife tenzili halinde üç 
gün evvel ilân olunacaktır. 

Madde 21 — Yolcu ve emtiadan alınacak ücreti nakliye kat olu
nan mesafede küsurata itibar edilmiyerek tam kilometre hesabile ahz 
ve istifa kılınacaktır. Meselâ katedilmiye başlanmış olan bir kilometre 
mesafe katolunmuş itibar edilecek ve istifa olunacak ücretin miktarı 
akalIi bir kilometre ücretine mukabil olacaktır. 

TARİFE 

Yolcu ve eşyaya dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiatı yolcu 
ve arabalar: 

Birinci mevki İkinci mevki 

Para Para 
30 20 

Emtia veyahut eşyayı zatiyenin tonilâto başına ve kilometre hesabı üze

rine fiatı dört kuruştur. 

Beş yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kucağında 
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götürülmek şartile meccanen nakledilir. Beş yaşından on yaşına kadar 
olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik mahal tahsis 
olunur. Şu kadar ki bir bölmede iki çocuk bulunduğu halde ikisi bir 
yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmayacaktır elde nakledile-
bilen ve araba derununda dahi sair yolcuları kat'an izaç etmeksizin elde 
tutulan ufak çanta ve paketleri meccanen nakle yolcuların hakkı ola
caktır elde nakledilmeyen ufak çanta ve paketler veznedilerek tarife 
mucibince ücret alınacaktır. Sikleti elli kilogramdan dun olan emtia 
ve eşyayı zatiye elli kilogram itibar edileceği gibi elli kilogramı müte
caviz eşkal dahi kesri gayrı münkasem olmak üzere elli kilograma itmam 
edilecek yani sıfır ile elli kilogram arasında olan eşkalden elli kilogram 
ücreti alınacağı gibi elli kilogram ile yüz kilogram arasında olan eş
kalden yüz kilogram ücreti istifa kılınacaktır ve daha ziyade olan eşkal 
dahi işbu minval üzere hesap edilecektir 

Ağırlığı bin kilogramdan ziyade yekpare ecsam ile hacmi bir 
metre mikâb olup sıkleti iki yüz kilogramı çekmiyen kebirülhacim eş
yadan tarifede 'gösterilen ücretin iki misli alınabilecektir. 

Ancak sahibi imtiyaz ağırlığı bin beş yüz kilogramdan ziyade olan 
yekpare ecsamın nakline icbar edilemiyecektir. 

Sahibi imtiyaz tarifelerde gösterilen ücretten maada berveçhi ati 
ücurat ahz ve istifa edebilecektir. 

Evvelâ irsalâtın her defası için kaydiye resmi olarak yirmi para. 

Saniyen kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram 
için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak yirmi para. 

Salisen mevridine vusulünden ve ashabına ihbarı keyfiyetten yir
mi dört saat zarfında kaldırılmayan eşyadan kesri gayri münkasem ol
mak üzere beher elli kilogram için mağaza resmi olarak yevmiye on 
para. 

Rabian mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine eşya betekrar 
tartıldığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram 
için vezin resmi olarak yirmi para. 

Madde 22 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde meskukâtın fiatı mirisi esas ittihaz olu
nacaktır. 

Madde 23 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hu9usî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkinüttağyir 
bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürsil-
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ler hakkında cari olacaktır huııdan başka tarifeler mevkii icraya konul
mazdan evvel hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim olu
nacaktır. 

Madde 24 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dun ücretle emtia nakledebilmesi için sahibi imtiyazın anlar 
ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi kat'iyen memnudur ancak bu 
memnuiyet hükümeti seniye ile sahibi imtiyaz beyninde verilecek karar 
iıe fıkara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak tenzilât hak
kında cari olmayacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muktelifeye dairdir 

Madde 25 — Gerek münferiden ve gerek müctemian iktiza eden ma
hallere tramvay ile asakiri muntazamai şahane ve muavene ve jandarma 
ve polis ve zabtiye ile zatlarına mahsus ahmal ve eşkallerini ve hay
vanları ve her nevi mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak vesair leva
zımı askeriye sevk ve irsal etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı 
askeriye tarafından tahriren vukubulacak talep üzerine arabalar velâ-
büd ve muktazi olan sair kâffei edeVat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve 
nakliyatı askeriyeye hasr ve tahsis olunmak üzere devletin emrine mühey
ya tutacak ve ledelhace hükümeti seniye tramvayı kâffei vesaiti nakliye 
ve edevatı sairesile beraber yeddi idaresine almak salâhiyetini haiz ola
caktır. 

Gerek sahibi imtiyaz marifetile vuku bulan ve gerek tramvayın 
devletin yedi idaresinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat 
ve nakliyatı askeriye için tarifede muayyen ücretin nısfı verilecek
tir ve hükümeti seniye sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat ve 
eşyayı saire nısıf ücretle ve ayrıca eşya arabalarile nakledilecek ve bilâ 
eşya azimet eyleyecek efradı askeriye tramvay arabalarının ikinci mev-
kılerile naklolunacak ve birinci mevki ücreti veren neferatı askeriye 
birinci mevki arabalarile nakledilecektir. 

Madde 26 — (Mahbusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur 
olanlar tarifelerdeki ücretin nısfile ve arabaların ikinci mevkilerile 
naklolunacaktır. 

Madde 27 — Tarafı devletten tramvayın inşasile işledilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar tramvay arabala
rile meccanen gidip geleceklerdir. 
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No: 1 1 2 — Altılıkların tedavülden refi hakkında 1 kânunusani 
1 3 0 3 tarihli nizamname ile 7 / 1 9 şubat 1 3 0 3 / 1 8 8 8 

tarihlî mukavelenamenin 1 3 0 6 senesi martı 
gayesine kadar temdidi hakkında 

iradei seniye [*] 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

28 zilhicce 1306, 13 ağustos 1305 

Maliye Nezaretinin meyanei bendegânemizde mütalea olunan tez
keresinde altılıkların tedavülden refi için ba iradei seniye neşrolunan 
nizamname ile olbabda düyunu umumiye varidatı muhassasa idaresi ve 
Bankı Osmani ve reji şirketi ile akdolunan ve muahharan üç yüz beş 
senesi martı niyahetine değin müddeti temdid edilen mukavelename ah
kâmının elyevm eyadii nasda bir hayli altılık bulunmasından dolayı 
gelecek üç yüz altı senesi martı nihayetine kadar temdidi ve müddeti 
mezkûre zarfında kat ve furuht edilecek altılıkların vaki olacak zararı 
mukabilinde hazinei celilece şeraiti mukavele cümlesinden olarak de
ruhte olunan hissei ziyandan bu müddet için ancak kırk bin osmanlı al
tını ita olunması ve fakat şimdiye kadar kat edilen üç yüz bin liralığın 
furuhtunda tebeyyün eden ve edecek olan zararlarının gayri ez tesviye 
kusuru görünecek mikdarile üç yüz altı senesi martı nihayetine kadar 
mal sandıklarında kemafissabık kıymeti cariyesi itibarile beş kuruşa ka
bul ve kat olunarak bankaya ve idareteyni mezkûreteyne verilecek ve 
yüz kuruşluğa bedel peşin olarak seksen iki kuruş sim mecidî ahzedile-
cek altılık zararlarının salifüzzikir kırk bin liraya mahsub edilmesi bank 
ve reji direktörlerile düyunu umumiye müdürü umumisi ve meclisi ida
resi reisi hazır oldukları halde bilmüzakere kararlaştırılmış olduğu be-
yanile icrayı icabı dermeyan olunmuş ve sureti işar icabı maslahata 
mübteni bulunmuş olduğundan muamelei lâzimenin icrasile keyfiyetin 
berveçhi iş'ar ilânı zımnında nezareti müşarünileyhaya mezuniyet itası 
müttehiden bittensib tezkerei mezkûre leffen arz ve takdim kılındı ise de 
olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendi-
mizindir. 

İradei seniye tarihi: 29 zilhicce 1306, 14 ağustos 1305 

[*J Altılıkların tedavülden kaldırılması hakkındaki nizamname: 1 inci 
tertip düsturun 5 inci cildinin 991 inci sahi/esindedir. 
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No: 1 1 3 — Girit Vilâyetinde mekâtibi hususiye! sirkat ve 
ketm ve küşad veya ilân edenlerin mücazatına 

dair nizamname 

6 Muharrem 1307, 21 ağustos 1305 

Madde 1 — Her kim hususî mektupları sirkat veya ketmeder veya
hut açar ise iki mahtan bir seneye kadar hapis cezasına ve beşten yirmi 
aded osmanh yüzlük altınına kadar cezayi nakdiye mahkûm edilir. 

Mekâtibi hususiyenin bir cürme irtibat ve taallûku olduğuna veya
hut cinsi cürmü teşkil etmekte bulunduğuna şüphe ariz olduğu takdirde 
müddeiumumiler ile istintak memurları bunları zabtile açabileceklerin

den işbu maddei nizamiyenin ahkâmından istisna olunurlar fakat bu 
halde zikrolunan mektuplaT müttehimin huzurunda zabt ile açılacaktır. 

Madde 2 — Her kim mekâtibi hususiyeyi mürselünileyhlerinin izin 
ve ruhsatı olmaksızın her ne suretle olur ise olsun matbuat veya el ya
zısı ile yazılıp talik ettirilmiş evralk vasıtasile veyahut mahali umumi-
yede eşhası müteaddide huzurunda kıraat suretile mevkii alâniyete vaz
eder ise bir mahdan altı maha kadar hapis ile ve beş osmanh yüzlük 
altınından yirmi yüzlük osmanh altınına kadar cezai nakdî itasile mü
cazat edilir. Bu misillû mektupların ilân olunduğu ceride veya risalei 
mevkutenin müdür ve muharriri mes'ulleri dahi mücazatı meşruhaya 
duçar olacaklardır. 

N o : 1 1 4 — Tedariki vesaiti nakliye! askeriye kanunnamesi 
Tedarik vesaiti nakliye! askeriye kanunnamesi 

12 muharrame 1307, 27 ağustos 1305 

Madde 1 — Asakiri Hazreti Padişahinin ahvali fevkalâde üzerine 
ba iradei seniyei Hilâfetpenahi hali seferberiye vaz ı halinde maiyeti as
keriyede kullanmağa elverişli olarak lüzumu olacak vesaiti nakliyei cü-
nudiye işbu kanunnamei hümayun ahkâmına tevfikan memaliki mahru-
sai şahanede mütevattın bulunanlardan tedarik ve ahzohınur. 

Madde 2 — Memaliki mahrusada mütevattın her şahıs bendi sa
bıkta gösterildiği veçhile ledelhace ahzolunacak *vesaiti nakliyei cünu-
diye için hissesine isabet eden hizmeti nakdiyeyi ifa ile mükelleftir. 
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Madde 3 — Her ne vakit işbu kanunnamei hümayun mucibince ve
saiti nakliyei cünudiye tedariki lâzım gelir ise iradei seniyei padişahî 
ile ilânı keyfiyet olunarak hükmü kanun mevkii icraya konulur. 

Madde 4 — Bu suretle vesaiti nakliye tedariki asakiri şahanenin 
vesaiti nakliyei mevcudesinin kifayetsizliğine ve bu kifayetsizliğin de
vam ettiği müddete münhasırdır. 

Madde 5 — Gerek umumen ve gerek kısmen hali seferberiye vazolu-
nacak asakiri şahane için gayri ez mevcud icabeden vesaiti nakliyenin 
mikdarı Erkânı Harbiyei Umumiye dairesince tayin kılınır. 

Madde 6 — Asakiri padişahinin umumen hali seferberiye vaz'ı ha
linde lüzumu olan vesaiti nakliyei cünudiye memaliki mahrusei şahane
nin her tarafından tertih ve istihsal kılınacağı tabii olarak fakat asakiri 
mülûkâneden bir kısmının hali seferberiye vaz'ında icabeden vesaiti 
nakliye seferber olacak asakirin mahalli hareketinden ve civarından mı 
veyahut gidip tehaşşüd edeceği mevakiden mi veyahut binnisbe hayvan 
ve arabası ziyade olan yerlerden mi veyahut efradı askeriyesi seferber 
edilmiyecek yani seferberlik halinde hissemend olmayacak olan ma
hallerden mi tedarik olunması lâzım ve münasib olacağı icabı vaktühale 
ve muktazayı maslahata göre Erkânı Harbiyei Umumiye dairesince bil-
mütalea tayin kılınır. 

Madde 7 — Indelhace nerelerden ne miktar vesaiti nakliye tedarik 
olunabileceği malûm olmak için aşağıda beyan olunacağı veçhile me
maliki mahrusai şahanede bulunan araba ve hayvanatın mikdarı evvel
den mukayyed bulunacaktır. 

Madde 8 — Vakti lüzumunda hayvanat ve arabası olanlar kendi
lerinden taleb olunacak hayvan ve arabayı vermeğe mecburdurlar. Ma
mafih bunların vereceği hayvan ve araba meccanen alınmayıp hayvanı 
veyahut arabası ciheti askeriyeden alındıkta aşağıda tarif olunacağı veç
hile takdir olunacak kıymetleri üzerine esmnı arabası ve hayvanı 
alınanların mensub olduğu kaza dahilinde mutavattın bulunanların kâf-
fesine derecei servetlerine göre Hükümeti Mülkiyei mahalliye tarafın
dan tevzi ve taksim olunarak hisselerine isabet eden mikdar akçe ken
dilerinden istihsal ile mebaliği müstahsaleden ahzolunan hayvanatın 
veya arabanın pahası sahibine ita olunur. 

Bunların esmanının mümkün olduğu derecede sür'ati istihsalile hay
van veya arabanın sahibine bir an evvel ita olunmasına Hükümeti ma-
halliyece itina kılınır. Ve bunun için her kim kaç kuruş verir ise anlara 
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Hükümeti mahalliyei mülkiye tarafından zeyle merbut bir numaralı 
numune veçhile birer makbuz ilmühaberi verilir. Muahharen yani bu su
retle hayvan ve araba tedarikini müstelzim olan mes elenin hitamından 
sonra hayvan ve araba için akçe verenler verdikleri akçeler yedlerinde 
bulunacak ilmühaberleri üzerine Hükümeti mahalliyece ilmühaberler 
ashabının ne nevi vergileri var ise o vergilerinden mahsub kılınır. 

Madde 9 — Asakiri şahanenin hali hazeriye iroaında alay ve ta
burlar nezdinde zaten alay ve taburların malı olmayarak işbu kanunna
me mucibince toplanan vesaiti nakliyenin ibtida tedarik olunmuş olduğu 
mahalle kadar isalinde müşkilât görünmediği ve masrafı mucib olmaya
cak olduğu halde oralara götürülerek götürüldükleri mahallerde ve eğeı 
tedarik olundukları yerlere kadar götürülmesine suubet görünür ve mas
raf vukubulacak olur ise o halde asakirin hali hazeriyete irca olunduk
ları mevkilerde mahalleri memurini mülkiye ve askeriyesinin marifeti 
müşterikesile biimüzayede satılıp esmanı hasılası vesaiti mebhusenin 
tedariki için ahaliden alınarak vergiye mahsup olunacak olan mebaliğa 
mukabil hazinei celilei maliyeye aid olmak üzere mahalleri malsandık-
larına akçenin cins ve miktarını mübeyyin mazbatai müşterekeli defte-
rile beraber teslim kılınır. 

İstisnalar 

Madde 10 — Evvelâ: istablı âmirenin ve merbutatının hayvan ve 
arabaları. 

Saniyen: Sunufu asakiri şahane ve jandarma ümera ve zabitanının 
yem tayinleri miktarınca olan hayvanları. 

Salisen: Memurini mülkiyenin ifayı vazifei memuriyet için muhtaç 
oldukları hayvanat ve arabalar. 

Kabian: Damızlık için intihap ile ba mezuniyet beslenilen hayva
nat. (Damızlık için intihab olunmuş hayvanat için damızlık olduğunu 
musaddak Hükümeti Mülkiyei mahalliye tarafından sahiplerine varakai 
mahsusa ita kılınacaktır.) 

Hamisen: Gebe oduğu muhakkak ve musaddak olan veyahut süt 
emer yavrusu bulunan veyahut damızlık olmağa salâhiyeti mütehakkık 
olan kısraklar. 

Sadisen: Postabanelere mahsus olan veyahut posta hidematında kul
lanmak için postalar idaresince konturato edilmiş bulunan hayvanat, 
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Sabian: Devairi miriyece kullanılması lâbüd ve elzem olan araba 
ve hayvanlar, 

Saminen: Demiryollar idarelerinin demiryolları işlerinde kullan
mağa muhtaç ve mecbur olduğu araba ve hayvanlar. 

Vesaiti nakliye için akçe vermekten müstesna olanlar 

Madde II — Sunufu asakiri Şahanenin ve jandarmanın ümera ve 
.zabitanile küçük zabitan ve neferatı vesaiti nakliye için akçe vermekten 
müstesnadır. 

Madde 12 —• Onuncu madde mucibince istisna olunan hayvanat 
ve arabalardan başka gerek hidematı zatiye ve gerek işçilik ve umuru 
r.akliye için ne kadar hayvan ve araba var ise hini hacette cümlesi hi
dematı nakliyei askeriye için işbu kanunname mucibince ahzolunabile-
cek ise de bu babda memleket için itidal ve idare ciheti gözetilmek ve 
ashabı arazi ve emlâkin yekdiğerine muavenet edebilmeleri ve ziraatin 
muattal kalmaması maddeleri nazarı itibarda tutulmak meşruttur. 

Vesaiti nakliyenin sureti tedariki 

Madde 13 — Asakiri şahanenin hali seferberiye gireceği zaman 
ne kadar hayvanın hangi vilâyetten tedariki icabedeceği Erkânı Har-
biyei Umumiye Dairesi tarafından tayin ve hesap olunduktan sonra 
keyfiyet makamı seraskeriden Dahiliye Nezareti Celilesine iş'ar ve Ne
zareti müşarileyhadan dahi ol vilâyatın valiliklerine tebliğ ve izbar 
olunur. Ve vilâyatça dahi tedarik olunacak hayvanat dahili vilâyetteki 
sancaklara ve sancaklarca dahi kazalara sureti adilâne ve muhikkanede 
taksim olunur. 

Madde 11 — Bir kaza veyahut bir sancak dahilinde ziyade hayvan 
bulunur da hayvanın çokluğundan dolayı vilâyetçe de ol vilâyetten 
müretteb hayvanatın çoğu ol kaza veyahut sancağa taksim olunursa mu-
tavattınına hayvan bedelinden dolayı diğer mahallerden ziyade hissei 
nakdiye isabet etmiş olacağına nazaran böyle itidalin haricinde bir ka
zaya veyahut bir sancağa ziyade hisse çıkmış olmamak için sancak ve 
kazalara taksim olunacak hayvanatın miktarında vilâyetçe nisbeti mu
tedile gözedilmesine ihtimam olunacaktır. 

Madde 15 — Lüzumu hesap olunan hayvanatın miktarile bunların 
hangi vilâyetlerine tertib olunduğuna dair makamı seraskeriden teallûk 
eden orduyu hümayunlar kumandanlarına malûmat ita ve ol ordular tara-

T. 1 C. 6 F. 28 



434 

fından dahi tertib olunan hayvanat hangi alay ve taburlara verilecek 
ise ana göre bunların nerelere gönderilmesi lâzım geleceği vilâyatı mü-
rettebe valiliklerine izhar ve inba olunur. 

Madde 16 — Tedarik olunacak Hayvanat at ve beygir ve esterdir. 
Bunların yerine otuz dördüncü maddede gösterildiği üzere deve ve çift 
ve tek koşulu arabalar dahi ahz ve kabul kılınır. 

Madde 17 — Lüzumu olan vesaiti nakliye tertib olunan mahaller-
ce kamilen tedarik olunamaz ise makamı Seraskerî ile Dahiliye Nezareti 
beyninde bilmuhabere üst tarafının tedariki esbabı istihsal olunmak 
üzere ordu kumandanları canibinden keyfiyet makamı seraskeriye 
bildirilir. 

Tedarik vesaiti nakliye komisyonları 

Madde 18 — Tedarik olunacak hayvanat için taşralarda her kaza
da birer ve Dersaadetçe de tedariki vesaiti nakliye için Şehremaneti da
iresinde bir komisyon teşkil kılınır. 

Taşralarca vilâyat merkezi ve Sancak ve kazabaşı olan ve ana mü
masil bulunan büyük şehirlerde tedariki vesaiti nakliye işi ol şehirlerin 
dairei belediyesinde bir komisyonu mahsus teşkilile rüyet olunur. 

Madde 19 — Vesaiti nakliyenin ledelhace kemali sür'at ve suhuletle 
tedarik ve cemi ve buna müteferri muamelâtın icrası için balâda zikrolu
nan komisyonlar vakti hazerde müteşekkil bulunurlar. Fakat bu komis
yonlar heyetinin her vakit içtimaına mahal olmayıp icabettikçe toplana
rak mesalihi mevduayı rüyet ederler. 

Madde 20 — İşbu Komisyonlar taşralarda kaza kaymakamlarile ka
za Meclisi İdaresi azasından birer ve kaza Meclisi idaresi tarafından 
intihab olunacak ahaliden ikişer azadan ve birer redif zabitanından 
mürekkeb olacak ve kaza kaymakamları işbu komisyonlara riyaset ede
cektir. Mümkün olur ise komisyonda bir baytar veya bir nalband dahi 
bulundurulacak ve umuru tahririyeyi ifa etmek üzere efradı redife ve 
müstahfızanın okur yazarlarından bir veya iki kâtib dahi intihab ve ta
yin edilecektir. İşbu komisyonların masarifi kırtasiyesi kazalar tarafın
dan tesviye olunacaktır. Bu komisyonlara tayin olunacak redif zabitanı 
bulunmadığı vakit yerlerine jandarma veyahut ihtiyat zabitleri veyahut 
mütekaid zabıtanın memuriyeti caiz olur. 

Madde 21 — Taşraların büyük şehirlerinin1 devairi belediyesinde bu 
işi rüyet etmek üzere teşkil olunacak komisyonlara ol dairei belediyenin 
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müdürü riyaset eder ve icab ettikçe davet vukuunda daireye gidip bu 
işe bakmak üzere daire memurlarından iki ve redif ümerasından veyahut 
zabitanından bir memur tayin kılınır. Ve mümkün olduğu halde birer 
baytar veyahut nalband dahi bulundurulur. 

Madde 22 — Komisyonlara veyahut devairi belediyeye bu iş için 
askeriden tayin olunacak azalan taşralarca redif alay kumandanlarının 
intihab ve iş'arına müsteniden Orduyu Hümayunlar kumandanları ve 
ciheti mülkiyeden tayin olunacak azaları dahi mutasarrıf ve kaymakam
ların intihab ve iş'arına müsteniden vilâyat valileri tayin ederler. Mül
kiyece intihab olunacak zevatın memleketçe binnisbe haysiyeti ziyade ve 
ahalinin emniyet ve hürmeti mahsusasına mazhar olanlardan olmasına 
dikkat olunacaktır. 

Madde 23 — Dersaadetçe Şehremanetinde bu hususa bakmak için 
teşkil olunacak komisyona makamı Seraskeriden münasib bir zabit inti
hab ve tayin kılınır. 

Madde 24 — îşbu kanunnamenin neşrini müteakib mezkûr komis
yonlarla devairi belediyeye tayin olunacak memurlar intihab ve tayin 
olunarak bunlar marifetile bulundukları mahaller ile kazaların mevcud 
olan kâffei vesaiti nakliyesi muayene ile işbu nizamnamenin zeylinde 
bulunan iki numaralı numuneye tevfikan hayvanat ve arabaların mik-
darlarını mübeyyin olmak üzere üç nüsha olarak birer istatistik defteri 
tanzim olunur. Bu defterlerden biri kazalarca komisyonların Erkânı as
liyesinden olan kaza kaymakamlan ve devairi belediyece reisleri tara
fından sancak mutasarrıflanna ve sancak mutasarrıfları tarafından dahi 
Vilâyat Valiliklerine ve Valiler tarafından dahi Dahiliye Nezareti celile-
sine ve biri de komisyonun memurini askeriyesi canibinden silsilei mera-
tib kaidesine tatbikan mensub oldukları ordular kumandanlıklanna ve 
kumandanlıklardan dahi makamı seraskeriye takdim olunur. Biri de 
kaza merkezinde ve devairi belediye tarafından tanzim olunan defterlerin 
mahallerinde kalacak nüshaları dahi ol dairede hıfzedilir. 

Madde 25 — Dersaadetçe dahi Şehremanetinde teşekkül edecek ko
misyon tarafından bilmuayene kezalik bir numaralı numuneye tevfikan 
üç nüsha olrak terkim olunacak vesaiti nakliye defterlerinden biri Şeh
remaneti celilesi tarafından Dahiliye Nezareti celilesine ve biri dahi 
askerî memuru tarafından makamı seraskeriye takdim olunarak bir 
nüshası dahi dairei emanette hıfzolunur. 

Madde 26 — Mezkûr komisyonlara tayin edilecek aza üç senede 
bir tebdilile gerek mezkûr komisyonlarca ve gerek devairi belediyece bil-
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muayene sebti defter edilen vesaiti nakliye her üç senede bir kere tekrar 
muayene ile neticei muayeneye göre defterler tashih kılınır ve merci
lerine malûmat verilir. 

Madde 27 — Tedariki vesaiti nakliye komisyonları seferberlik eni
rinin vürudunda tedarik olunacak hayvanata mecma' olmak üzere daire
leri dahilinde icabına göre bir veya bir kaç mevki tayin ve bu meva-

kiini vakti hazerde ahaliye tebyin ederler. Tayin olunacak mecmalarla 
hayvan getirecek ahalinin mevtınlan arasında bir günden ziyade me
safe olmamasına ve mermaların getirilecek hayvanatın muhafazası için 
ahırı ve beslemek için yem ve suyu bulunmasına mümkün mertebe dik 
kat ve itina olunacaktır. 

Madde 28 — Maddei sabıkada gösterilen içtimagâhlar mütcaddid 
olduğu halde her birine bir numara\erilerek vesaiti nakliye tedaiik olu
nacağı vakit meoamii mezkûrenin hangisinden işe başlanacağı ve andan 
sonra hangi mecntaa gidileceği mezkûr komisyonlarca kararlaştırılıp 
ahaliye vaktile bildirilecektir. Bu mecmalara teslim dairesi itlak oluna
caktır. 

Vesaiti nakliyenin sureti cemi 

Madde 2° Vilâyattan istenilen hayvanat valiler tarafından san
caklara ve sancaklarca kazalara taksim olundukta her kaza kaymakamı 
kaza dairesinden istenilen hayvanatın miktarı umumisini olbabda kaza 
mecliöi idaresinden serian bir mazbata tanzim ettirerek o mazbata ile 
tedariki vesaiti nakliye"komisyonlarına tebliğ eyliyecek ve komisyonlaı 
dahi miktarı hayvanatı mübeyyin mevcud ve mahfuz olan defatire göre 
hayvanatı mürettebeyi kuraya taksim edecek ve bu taksime nazaran 
beher teslim dairesince alınacak hayvanatın miktarı dahi hesap edile
cektir. 

Madde 30 — Hangi kuranın vesaiti nakliyesinin kaç numaralı 
mecmaa hangi gün getirileceğini mezkûr komisyonlar vakit geçirmek
sizin kaza kaymakamı marifetile ahaliye bildirerek ahali dahi hayvanat ve 
arabasını tayin olunan günde tenbih olunan içtimagâhma getirecek ve 
hangi gün hangi içtimagâha toplanılacak ise komisyonlar dahi heyetçe 
o günlerde oralarda bulunacaktır. 

Madde 31 — Komisyonlar her teslim dairesi dahilinde bulunan 
hayvanatın kamilen getirilip getirilmediğini mevcud ve mahfuz olan 
defatire göre tedkik ettikten sonra beher daireden alınacak hayvanatı 
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kuranın hayvanatı mevcudesine nisbeten bir sureti adilânede ve dinç 
ve tuvana olanlarından bittefrik ahzedecek v kura ve mahalle muhtar
ları dahi kanunen müstesna olan ve binaenaleyh mahalli içtimaa geti
rilmesine hacet olmıyacağı cihetle getirilmiyen hayvanat ile arabaların 
resmi istisna ilmühaberlerini getirip komisyonlara irae ve ibraz eyli
yeceklerdir. Maahaza komisyonlar bu gibi müstesna olan hayvanat ve ara
baları icabederse teftiş ve muayene için muahharen celbedebilecek-
lerdir. 

Madde 32 — Tefrik ve ahzolunacak hayvanat ve arabalara mezkûr 
komisyonlar tarafından birer kıymet takdir ve tahmin olunarak sahi
binin yedine filân kimsenin şu kadar kuruş kıymetli filânca cins hay
vanı ve arabası alınır ise bu kadar kuruş değerli şu nevi arabası hiz
meti askeriye için alınmıştır. Ve bu komisyon heyetinin mührü zatisile 
memhur olarak birer ilmühaber verilir, işbu ilmühaberler mucibince 
alınmış olan hayvan veya arabaların esmanı sahiplerine ifa olundukta 
verilmiş olan mezkûr ilmühaberler hamillerinden istirdad ile komisyon 
nezdinde hıfzedilir. Bu ilmühaberler dahi zeylde muharrer üç numa
ralı numunesi veçhile matbu olduğu halde kazalara icabı kadar vakti ha-
zerde tevzi ve irsal kılınır. Takdir olunacak fiat için rayiç daimî mikyas 
ittihaz olunup hali seferberinin icab ettireceği galadan dolayı hasıl ola
cak terakkii fiat nazarı itibara alınmaz. 

Madde 33 — işbu kanunname mucibince alınacak hayvanatın hini 
ahzinde tedariki vesaiti nakliye komisyonlarınca takdir olunacak fiatı Or
duyu Hümayunların topçu asakiri şahaneye hayvan mubayaası için me
zun oldukları fiat raddesinde ve andan dun fiatı olan hayvanat alınıp 
andan ziyade fiatı olan hayvanat alınmaz yani işbu kanunname muci
bince bir mahalde ahaliden hayvan tedarik olunduğu vakit ordu dairesi 
itibarile ol mahal hangi ordu dairesi dahilinde ise ol orduyu hümayun 
top hayvanını miriye meselâ üç bin kuruşa kadar mubayaa etmeğe me
zun olduğu halde ahaliden tedarik olunacak hayvanattan üç bin kuruşa 
kadar kıymeti olanları alınıp cinsiyetçe ve endamca makbul olan hayva
nattan olup da değeri üç bin kuruştan daha ziyade olan hayvanat alın
maz. 

Madde 34 — Tedariki matlub olan vesaiti nakliye at ve beygir ve 
kısrak ve esterdir. Fakat bunların yerine koşulu araba ve deve dahi 
kabul olunabilir. Lâkin lâakal nevi feresten bir hayvanın seksen ve tek 
koşulu bir arabanın yüz altmış ve çift koşulu bir arabanın üç yüz ve 
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çift öküz koşulu bir arabanın dört yüz ve çift manda koşulu bir araba
nın altı yüz ve bir devenin iki yüz kıyyei cedide yüküne mütehammil olması 
lâzım geleceğinden at ve beygir ve kısrak ve ester yerine vesaiti saire 
ahz ve kabulü bu hesabın haricine çıkılmamakla meşruttur. Yani bir 
kazadan yirmi hayvan taleb olundukta ol kazadan at ve beygir ve kısrak 
ve ester olarak ya yirmi hayvan tedarik olunmak veyahut ol kazadan 
deve ve araba verilir ise anların mikdarlan balâda gösterilen derecei 
tehammül hesabı ile hesap olunarak nevi feresten yirmi hayvanın sekse
ner kıyyei cedideden mütehammil olacağı bin altı yüz kıyyei cedide 
yüküne mütehammil olacak mikdarda bulunmak lâzımgelir. 

Madde 35 — Arabalar koşum hayvanlarile ve koşumlarile beraber 
tedarik ve ahzolunur. Koşumları da ol mahalde istimal olunan koşum
lar nevinden olacak ise de kavi ve istimale salih bulunması ve araba hay
vanlarının nallanmış olması lâbüddür. Yük hayvanlarının dahi nalları 
tam olacağı gibi bir yuları ile beıaber semeri olacaktır. Ve binek ve 
arabasile alınan koşum hayvanları dahi naili ve yularlı olarak ahz ve 
teslim olunacaktır. 

Madde 36 — Vesaiti nakliyei mürettebenin cem ve ahzi muamelâtı 
hitam bulduğu zaman tedariki vesaiti nakliye komisyonları tarafından 
kimden hangi nevi ve kaç kuruş değerli vesaiti nakliye ahz olunduğunu 
mübeyyin ikişer nüsha olarak birer mazbata tanzim ile bir nüshası sil-
silei meratibe riayeten askerî memuru tarafından ve diğer nühası kaza 
kaymakamı tarafından mercilerine takdim edilecek ve bu mazbatada ko
misyonun neticei icraat ve muamelâtı dahi bast ve beyan olunacaktır. Ve 
işbu mazbataların mezkûr komisyonlarda zeyli musaddak kayıdları bulu

nacak ve bu mazbataların kayıdlarile mezkûr komisyonların icra ettiği 
muamelâtı mutazammın olan sair evrak ve kuyudat komisyonların içtima 
etmedikleri zamanlarda emaneten merkezi kazada hıfzolunmak üzere 
kaza kaymakamına teslim edilecektir. 

Teftiş komisyonları 

Madde 37 — Her sancakta bir teftiş komisyonu teşkil olunacak ve 
bu komisyonlar asakiri redifei şahane taburları erkânından münasip 
birer zat ile mütehayyizan memurini mülkiyeden birer zattan mürekkep 
olacaktır. İşbu teftiş komisyonları yirmi dördüncü madde mucibince vesa
iti nakliyei mevcudeyi mutazammın tanzim olunacak istatistik defterlerinin 
her gûna sehiv ve noksandan ari olmasına nezaretle beraber vesaiti nakliye 
tedarik olunduğu hengâmda bağteten teslim mahallerinden bazısına 
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azimet ederek tedariki vesaiti nakliye maddesinin işbu kanuna ve adalete 
muvafık surette cereyan edip etmediğine dikkat eyliyecektir. İşbu ka
nunname ahkâmının tatbik ve icrasında zuhur edecek ihtı'Jâfatı hal ve 
fasletmek dahi bu komisyonlara aiddir. Bunların verecekleri hüküm ve 
karar vali ve müşirler tarafından bilmuhabere veya bilmüşavere bilittihad 
temyiz olunabilir. 

Ahzolunan hayvanlar ile arabaların kıtaatı askeriyeye 
sureti tahsisi 

Madde 38 — Cem ve ahzolunan binek ve koşum ve mekkâri hay
vanı ile arabaların kıtaatı askeriyeden hangisine gideceğini tedariki ve
saiti nakliye komisyonları evvelce alacakları emirden anlamış olacak
larından mezkûr komisyonlar tedarik olunan vesaiti! nakliyeyi teslim 
mahallerinde tahsis olunan kıtaatı askeriyeye göre tefrik ve ifraz ederler, 
işbu vesaiti nakliye koşum ve binek ve yük hayvanatı itibarile üç nev'e 
tefrik edilir ve irsal olunacağı kıt'alara dahi bu suretle irsal olunur. 
Vesaiti nakliyei mezburenin tahsis olundukları kıtaatı askeriyeye vürud-
larında kıtaatı mezkûreyi müş'ir bulunan numaralar sıcak damga ile hay
vanat ve arabalara vurulur, işbu damgalar mezkûr hayvanatın boyonları-
nın sağ taraflarının kulaklarına yakın mahallerine vurulacağı gibi ara
baların münasip yerlerine de ayni veçhile damga vurulur. Tedariki ve
saiti nakliye hayvanatının daireleri dahilinden ahzile tahsis olundukları 
kıtaatı askeriyeye hini tahsis ve tefriklerinde bunların bu nevi hayvanat 
olduklarını müş'ir olmak üzere boyunlarına ( V ) harfi sıcak damgasile 
birden itibaren hayvanatın ve arabaların adadı nihayetine kadar numara 
sıcak damgaları vurulur. Mezkûr ( V ) harfi numara sıcak damgaları 
mezkûr hayvanatın boyunlarının sol taraflarının kulaklarına yakın ma
hallerine vurulacağı gibi arabaların münasip mahallerine de olveçhile 
damgalar vurulur. Fıkrai sabıkada beyan olunan ( V ) harfi ve birden do
kuz numaraya kadar erkam ve bir de sıfır damgalan mahkûk olmak 
üzere başka başka tertip olunup vakti seferde redif bölüklerinde istimal 
olunmak üzere vakti hazerde redif deppoylarına gönderilir. 

Vesaiti nakliye kafilelerinin sureti teşkil ve şevki 
Madde 39 — Tedariki vesaiti nakliye komisyonları tarafından ah

zolunan vesaiti nakliyeden tahsis kılındıkları kıtaatı askeriyeye göre 
lüzumu kadar kafileler teşkil olunarak derakap tahsis olundukları meva-
kia sevk ve izam kılınır. Redif binbaşıları seferberlik emrinin vurudu 
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ekibinde vesaiti nakliyei mürettebeyi alıp tahsis olundukları mevakia 
sevk ile bakmak için eğerçi olvakit yalınız asakiri redife silâh altına 
davet olunmuş ise süvari rediflerinin ve müstahfız taburları dahi davet 
olunmuş ise redif ve hem de müstahfız bulunan süvarilerin en kıdem
lilerinden icabı miktarım içtima mevkilerine gönderir. Redif binbaşı
ları kendi taburlarına tahsis ve ifraz olunan esbabı nakliyeyi celb ile el
de edecekleri gibi sair kıtaatı askeriyeye içtima mevkilerinde ifraz ve 
tahsis olunan esbabı nakliyeyi daha her kafilenin başına bunları sev-
kedecek redif süvarilerinden birer münasibi kafile kumandanı olmak 
üzere tayin ile kafile kafile mahallerine sevk ve izam ederler. Mekkârı 
için ledelhace istihdam olunacak efrad ile kafile kumandanlarını redif 
taburları heyetleri evvelce vakti bazerde alelkayıd tertip ve tahsis ede
ceklerdir. 

Madde 40 — Mekkârilikte istihdam olunmak üzere intihab olu
nacak süvari redifleri hali seferberide muntazaman teşkil olunacak redif 
süvari bölüklerine elverişli efradın gayrisinden olması maddesi dahi 
nazarı dikkatten dur tutulmıyacaktır. 

Madde 41 — Her kafile kumandanına idaresine tevdi olunan ve
saiti nakliyenin cins ve miktarını mutazammın bir defter ita olunacak 
ve işbu defter muhteviyat ve meşruhatı hayvanların boyunlarının sol 
cihetlerine ve arabaların münasib mahallerine vurulan numara damga
larına mutabık olmak üzere tedariki vesaiti nakliye komisyonları ta
rafından tanzim olunacaktır. 

Kafilelerin emrü muhafaza ve iaşeleri 

Madde 42 — Askerin hali seferberiye hini vaz'ında vesaiti lâzı-
mei nakliyenin tefrik ve ahzi için teslim mahallerine getirilecek hay
vanatın yalnız teslim mahallerine getirilinciye kadar idarei mekûlâtile 
yanlarına terfik kılınacak eşhasın esnayı rahda vuku bulacak masraf
ları hayvanat ashabına aid olup bunun için tarafı devletten bir şey ve
rilmez. 

Madde 43 — Teslim mahallerinde teslim olunacak hayvanat ol 
mahal aşarının emrü idaresi her ne suretle olur ise olsun oraca hububatı 
öşriyeden idare edilecektir. 

Madde 44 — Teslim mahalleri civarında hububatı öşriye bulun
madığı surette hayvanat yemleri civar olan kura ahalisi tarafından 
tedarik ve ita ve badehu esmanı nizamına tevfikan tarafı miriden tes
viye ve ifa olunacaktır. 
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Madde 45 — Cem ve ahzolunan hayvanat ve arabalardan teşkil 
kılman kafilelere kafilei askeriye nazarile bakılıp kafile kumandanına 
kafileye dair tertib edilen sevk defterinden maada yürüyüş halinde bu
lunan kıtaatı askeriyeye ita olunmakta olan buyrultular misillû birer 
buyrultu verilecek ve buyrultular kafilenin çıkarıldığı dairede bulunan 
en büyük rütbeli asker zabiti tarafından ita edilecektir. 

Madde 46 — Kafilelerin konacakları konaklar dahi kumandanları
na ita edilecek buyrultularda tasrih olunup kafilenin harekeline ve ko
nacakları konak mahalleri nereleri olacağına dair memurini mülkiye 
marifetile dahi konak mahalleri memurini mülkiyesi haberdar edile
cektir. 

Madde 47 — Kafile kumandanı bir sebebi mücbir olmadrkça buy-
rultulardaki tenbihatın haricine çıkamaz. 

Madde 48 — Kafile Kumandanı elinde bulunan buyrultu münde
recatına müsteniden her konak ittihaz ettiği karye ahalisinden kendine 
ve refakatindeki efrad ve hayvanata icabı kadar ikametgâh ve ahır ve is
tihkakı seferileri miktarı mekûlât ve yem ve yol göstermek için mahir kı
lavuz taleb edebilecek ve aldığı mekûlât ve muayyenat için idarei as
keriye nizamnamesine tevfikan kafile memurlarının cümlesinin kün
yeleri ve imzalarile musarrah olarak memhur birer mazbata veya sened 
verecektir. 

Madde 49 — Kafile kumandanı başkaca bir emri mahsus alma
mış ise yürüyüş esnasında kafileye dört günde bir aram verecektir. 
Kafilenin aram edeceği konaklar arasında mekûlât ve muayyenat te
dariki güç ve gayrı mümkün olduğu halde kafile kumandanı kalkacağı 
yerden varacağı konak mahalline kadar lüzum görülecek muayyenatı 
kalkacağı mahalden bendi sabıkda anifen beyan olunan veçh üzere te
darik eder. 

Madde 50 — Kafile kumandanı şevkine memur olduğu kafileyi 
tahsis olunan merkezi askeriye isal edince sevk defterile beraber idareyi 
merkeziyeye teslim eder. 

Madde 51 — işbu kanunname ahkâmının hüsnü tatbik ve icrası 
için iktizasına göre ordu kumandanlarile valiler tarafından bilittihad 
işbu kanunname muhteviyatı dairesinde olarak izahnameler tanzim ve 
tertibile neşri dahi mücazdır. 

Madde 52 — İşbu kanunname ahkâmına mutavaat ve riayet et-
miyenlerin sureti muhalefetleri tedariki vesaiti nakliye komisyonları ta-
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rafından bamazbata silsilei meratibi mülkiyeye riayten vilâyat valilerine 
bildirilecek ve vilâyatça da ika olunan kabahatin nevi ve derecesine göre 
mücazatı kanuniye tertib ve icra olunduktan başka mücrimden bir li
radan on liraya kadar cezayı naktî istihsal olunacaktır. Bununla be
raber cemi vesaiti nakliye için icabı hal ve maksada muvafık olmak 
üzere tedabiri cebriye dahi istimal kılınacaktır. Bu suretle mahkûmünbih 
olanların mahakimi adliyede istinaf ve temyize hakları yoktur, istih
sal olunacak cezayı nakdilerin miktarı ordu kumandanlarile bilmuhabere 
kararlaştırılır. Cezayı nakdîden teraküm edecek mebaliğ vilâyat san
dıklarına vazolunarak nakliyatı askeriyeye sarfolunur. Veyahut vesaiti 
nakliye teklifinden binnisbe ziyadece hissedar olmuş olanlardan muhtaç 
olanlara verilmek dahi mücaz olur. 

Tedariki vesaiti nakliye için alınan cezayı nakdiler kuyud ve mu-
amelâtınca matlub ve mültezem olan inzibatı temin etmek üzere bir 
ilmühaberli ve bir de koçanlı makbuz senedatı tertib ve tab' olunup bu
nun makbuz parçası memhuren cezayı naktî ahzolunan kimseye verilip 
ilmühaber parçasında ahızinin mührile memhur ve kimden alındığı müş'ir 
olarak dahili dairesinde bulunduğu orduya gönderilir. Koçan dahi ce
zayı naktiyi ahzeden memur nezdinde kalıp bu koçanlar cild cild ola
rak merkezi vilâyete gönderilir. Ve sonra ciheti askeriye mersul ilmü
haber ve koçanlar üzerine kontrol icrasile ahzolunan cezayı naklilerin 
kemiyat ve miktarı hakikisi tahkik ettirilir. İşbu cezayı naktiden hasıl 
olan mebaliği suiistimal edenler kanunen mazharı mücazatı şedide olur
lar. 

HATİME 

Vesaiti nakliye cem ve istihsali hakkında şimdiye kadar mer'iyül-
icra olan usul ve muamelât işbu nizamname ile fesholunmuştur. 

Zeyil N o : 1 (sekizinci madde) Vilâyet 

Sancak 

Kaza 

Tabur dairesi 

Kuruş numara 
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Zeyl N o : 3 (otuz ikinci madde) Vilâyet 

Sancak 

Kaza 

Tabur dairesi 

Kuruş numara 

Tedariki vesaiti nakliye nizamnamesi mucibince 

Ahalisinden senenin 

. ayında da iradei seniyei hazreti Padişahı asakiri şahanenin vukubulan 

seferberliğinde tedariki vesaiti nakliye nizamnamesinin 32 nci maddesi 

mucibince kuruşa mubayaa edilen 

alındığını mübeyyin olmak ve esmanının tediyesinde istirdat edil

mek üzere mumaileyh işbu muvakkat sened ita kılın

dı. Fî sene 

Aza Aza Aza Aza Komisyon Reisi 

Tedariki vesaiti nakliye nizamnamesi mucibince 

Ahalisinden senenin 

ayında ba iradei seniyei hazreti Padişahî asakiri şahanenin vukubulan 

seferberliğinde tedariki vesaiti nakliye nizamnamesinin sekizinci mad

desi mucibince mumaileyh alınmış olan 

kuruşa mukabil işbu muvakkat sened verildi. Fî sene 

Aza Aza Aza Aza Komisyon Reisi 



fedariki vesaiti nakliye istatistiği 
Zeyil N*: i (Yirmi dördüncü madde) Vilâyet 

Sancak 
Kaza 
Karye 
Mahalle 

Hayvan veya araba 
sahiplerinin esamisi 

Beyfl ir 
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No: 115 — Cebeli Lübnan muzafatından Kisrivan Kazasında 
vaki nehri İbrahimden bir cetvel küşadı ve müteferriatı 

imtiyaz mukavele ve şartnamesi 
Mukavelename 

6 zilhicce 1306, 22 temmuz 1305 

Bir tarftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazırı Devletlû Zihni Paşa Hazretleri ile diğer taraftan Cebeli 

Lübnan dahilinde vaki Cüveyne iskelesi vücutlundan 
Ve tebaai Devleti Aliyeden Abdülahad Hazrai 

efendi beyninde mevaddı atiye 
kararlaştırılmıştır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz Cebeli Lübnan muza/atından Kesirvan 
kazasında vaki Nehri fbrahimin suyunu icabına göre Romalıların şed
dine yakın yerden bir cetveli mahsus vasıtasile hafrederek bir taraftan 
şimal cihetinde kâin Cebel kasabasında ve diğer taraftan ciheti cenubi-
yede vaki Cüveyne körfezine kadar icra ile furuht etmek ve işbu cetvel
den takriben her bin metre mesafede birer ufak mecra yapıp lüzumu ha
linde bu mecraları denize isal eylemek ve büyük cetvelin tezyidi tulü 
salâhiyeti kendisine aid bulunmak üzere kuyud ve şeraiti atiyeye tevfikan 
tarafı Devleti Aliyeden mumaileyh Abdülahad Hazrai efendiye imtiyaz 
verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren yet
miş beş senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename
nin teatisi tarihinden itibaren sekiz mah müddet zarfında şartnamede 
beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üzerine nüshateyn olarak mü
kemmel harita ve lâyihasını tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine tak
dim edecektir. Ve Nezaret harita ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren 
altı mah müddet zarfında bittedkik yolunda olduğu surette halile ve ol
madığı takdirde icabeden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 
Mezkûr harita ve lâyiha altı mah müddet zarfında tasdik olunmaz veya 
olbabda bir gûna itiraz dermeyan edilmez ise sahibi imtiyaz ameliyata 
mübaşeret edebilecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid 
olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren yirmi mah 
müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanm tasdiki tari
hinden itibaren dört sene müddet zarfında ikmal eylemeği taahhüd 
eder. Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve 
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tasdik olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacakıtır. Fakat esbabı 
mücbireden münbais halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı 
ameliyat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar 
temdid edilecektir. Şu kadar ki esbabı mücbireyi derhal Hükümeti ma-
halliyeye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine ihbar ile kabul ve tasdik ettir
meğe sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti imalâtın suveri icrâiyesini 
ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel imalâtı vakıayı ve müddeti im
tiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüsnü hal
de muhafaza olunup olunmadığını Hükümeti mahalliye vasıtasile mu
ayene ve teftiş eyliyecektir. İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil 
olmak ve üst tarafı memleketin umuru nafıasına aid bulunmak üzere 
sahibi imtiyaz ahalinin iştira edecekleri beher metre mik'ab su için sene
de on ve Hükümeti mahalliyenin alacağı her metre mik'ab su için dahi 
senede beş santim Hükümeti mahalliyenin emrini tediye edecek ve işbu 
akçeyi şartnamenin on birinci maddesi mucibince takdim edeceği defter 
ile beraber altı aydan altı aya ita eyliyecektir. Ve Cebeli Lübnan 
dahilinde kâin cami ve manastırlara ve leylî mekteplerle Belediye daire
lerine ve kaymakamlık merkezlerine yevmî meccanen birer metre mik'ab 
su verecek ve fakat verilecek suların mecralarından icabeden mahallere 
kadar nakil ve isali masarifi devair ve emakini mezbureye aid olacaktır. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususat-
tan bulunduğundan ameliyat ile müteferriatına muktazi olan araziden 
efrad uhdesinde olan yerlerin ve Romalıların şeddinden geriye doğru bu
lunan değirmenlerden imalâta lüzumu hakikisi görünecek olanların mu
bayaası hususunda sahibi imtiyaz ashabı arazi ile uyuşamadığı halde is
timlâk kanununa tevfiki muamele edecek ve hini ameliyatta muvakkaten 
istimali lâzım gelen mahaller Hükümet marifetile sahibi imtiyaz tarafın
dan ashabına tazminat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabile
cektir. 

Zübeyde kemerleri ve Romalıların mecraları gibi Hükümeti mahalli-
yeye müteallik olan asan kadime mecralar ve imalâta muktazi arazii 
hâliye sahibi imtiyaza meccanen terkolunacak ve muvakkaten istimali 
lâzım gelen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret istimaline mü
saade olunacaktır. 

Madde 7 — İmalât ve müteferriatımn inşaatı ibtidaiyesi için gerefc 
memaliki Devleti Aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve tedarik 
olunacak olan bilcümle alât ve edevat ve levazımat gümrük resminden 
muaf tutulacaktır. 
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Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta mahallince bir fen komisyonu marifetile bilmuayene iktiza 
eylediği halde muvakkaten ahz ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat 
tarihinden itirbaren 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 raport üzerine Hükümeti mahalliye tarafından kat'iyen 
kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz imalât ile müteferriatım ve alât ve ede
vatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsrfü halde muhafaza ede
cektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin 10 uncu maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz imalâtın umuru zabıtasına ve hüsnü 
muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tan
zim olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti Aliyeye tevfiki hareket et
meğe mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi imalâtın bir kısmı 
veya mecmuu üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde Hükümet masarif 
ve zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere imalâtın muvakkaten 
işletilmesini temin için şartnamenin onuncu maddesine tevfikan teda-
biri lâzıma ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut şirket 
nizamnamesi esasına tevfikan Osmanlı (Anonim) şirketi teşkiline me

zundur. Şirketin nizamnamei dahilisi tarafı Hükümeti seniyeden tasdik 
buyurulmadıkça hisse senedatı mevkii tedavül ve bey ve şeraye ihraç 
olunamayacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı âlinin ısdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir mah 
müddet zarfında Bankı Osmaniye ya naklen veyahut piyasa fiatile esham 

olarak beş yüz Osmanlı lirası kefalet akçesi tevdi edecek ve mezkûr ke
falet akçesi tevdi olunduğunu müteakib fermanı âli kendisine teslim 
olunacaktır. İşbu kefalet akçesinin nısfı ameliyata mübaşeret olunduğu
nu müteakib ve nısfı diğeri dahi ameliyat kat'iyen kabul olunduktan 
sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkizasına değin 
sahibi imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara 
hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 
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Madde 13 — İmtiyazın müddeti munkaziye oldukta Hükümeti ma
halliye sahibi imtiyazın inşa etmiş olacağı su mecraları ve köprü gibi 
bilcümle müessesat ile ziri temellük ve tasarrufuna almış olacağı arazi 
ve mezruat ve değirmen suları ve imalâtın sair müteferriatı ile alât ve 
edevatı üzerinde bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve imalâtı meb-
huse ile müteferriatının hasılatından istifade edecektir. Her gûna dü
yun ve taahhüdattan vareste olmak ve hüsnü halde bulunmak şartile 
imalât ile müteferriatı Hükümete teslim olunacaktır. 

Madde 14 — Sahibi imtiyazın istihdam edeceği memurini fenni-
yeden maada büyük ve küçük kâffei memurin ile hademe ve amelesi 
ve bekçilrei tebaai Devleti aliyeden olacak ve Hükümeti seniyenin ta
yin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklar ve hususile fes giyeceklerdir. 
Bunlardan hademe ve bekçiler icrayı vazife esnasında orman ve zeytin 
ve Cebeli Lübnanda bulunan sair su bekçileri gibi nuhasdan mamul 
bir alâmeti farikai mahsusayı hâmil olacaklardır. 

Madde 15 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika Dev
letçe mevzu nizamnamesine tabi olacak ve fakat sahibi imtiyaz bu hu
susta istida verilmek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni bulu
nacaktır. 

Madde 16 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak

kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mü

başeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediği ve su icrasile furuhtu 

muamelesini tatil eylediği veyahut mukavelenameden münbais teah-

hüdatı sairesini icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt ola

cak ve bu halde şartnamenin onuncu maddesinde gösterildiği veçhile 

imalâtın muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzime ittihaz olunacak 

ve ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud 

olan kefalet akçesi dahi tarafı devletten zabtedilecektir. Bir gûna esbabı 

mücbire tahtında olmayarak mücerred sahibi imtiyazın kusurundan 

naşi müşterilere verilecek sular üç günden ziyade müddet kesilirse sahibi 

imtiyaz suyun kesildiği müddet için müşterilerden almış olacağı bedelin 

üç mislini cezayı naktî olarak müşterilere itaya mecbur olacaktır. 

Madde 17 — Arazisini İska etmek üzere su almak isteyenler cet

veli umumiye mücavir olan arazinin İskası için bu cetvelden ve uzak 

olan arazi için dahi en yakın mecralardan su alacak ve suyun cetvel 
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ve mecralardan kendi arazilerine isali masarifi sahibi imtiyazın tahtı 
nezaretinde olarak arazi sahipleri canibinden tesviye olunacak ve şayed 
cetveli umumiye veyahut mecralara mücavir bulunan arazi ashabı su 
almak istemeyip de arazii saire ashabı su almak talebinde oldukları ve 
bunların arazilerine icra edecekleri suyun cetvellere mücavir araziden 
geçirilmesi lâzım geldiği halde arazii mücavire ashabı suyun kendi yer
lerinden imrarına mümanaat edemeyecek ve fakat su geçirilmek üzere iş
gal edilecek mahallerin bedeli rızayı tarafeyn ile veyahut istimlâk usulü
ne tevfikan su alanlar tarafından ashabına tediye kılınacak ve müşteri bir 
haftalık suyunu bir defada olarak bir günde alabilecektir. Ve suyun su
reti tevzii ile şirketin bu babdaki muamelâtı cetveli umuminin itmamın
dan sonra bir talimatı mahsusa ile tayin olunacak ve işbu talimat evvel 
emirde Cebeli Lübnan Meclisi idaresinin nazarı tasdikına vazedilecektir. 

Madde 18 — Yevmî bir metre mik'ab itibarile bir senei kâmile 
zarfında Hükümeti mahalliyeye aid arazi ile merakizi umumiyesine ve
rilecek su için altın olarak 12,5 frank ve yine yevmî bir metre mik'ab 
itibarile ahalinin tahtı tasarruf ve temellüklerinde olan arazi ve emlâke 
kezalik bir senei kâmile içinde ita olunacak su için altın olarak 303 
frank ahz ve istifa edilecek ve fiyatı mukarrere ile su almak gerek ahali 
ve gerek Hükümeti mahalliye için ihtiyarî olup sahibi imtiyaz ise Hü
kümeti mahalliye ile arazi ve emlâk ashabından isteyenlere su satmağa 
mecbur olacaktır. Müddeti imtiyazın nısfı mürur ettikten sonra rıza ve 
muvafakati tarafeyn ile fiyatı mezkûreyi tadile mahallî meclisi idaresinin 
hak ve salâhiyeti vardır. 

Madde 19 — Nehri Ibrahimden sahibi imtiyazın alacağı suyun 
fazlası olup hiç bir işte kullanılmaksızın denize cereyan eden suların 
gerek İskayı arazi için ve gerek ihtiyacatı saire için ahz ve istimal et
mek üzere ruhsat ve imtiyaz isteyenler olur ise müddeti imtiyaziye zar
fında sahibi imtiyazın olbabda şeraiti mütesaviye ile hakkı rüçhanı ola
cak ve nehri mezkûrun suyundan istifade eden arazi ve değirmenlerin 
hakkı istifadelerine hiç bir sebeb ve vesile ile asla halel ve sekte iras 
ettirilmiyecektir. Nehri mezkûrdan her gûna ahz ve hasrolunacak su
yun miktarı takriben yüz kırk bin metre mik'ab olacak ve fakat bu mik
tarı gerek İskayı arazi ve gerek fabrikalar için hasıl olabilecek ihtiyaç 
ntsbetince tezyid etmeğe ve Hükümet ve ahaliye su itası ve İskayı arazi 
muamelâtına halel gelmemek şartile gerek cetvel vasıtasile doğrudan 
doğruya iska edilen arazi için ve gerek cetvelin yukarı cihetinde kâin 
Cebel ve Meşine ve Halet ve Taslen nam mahaller gibi suyun makine va-

T. 1 C. 6 F. 2» 
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sıtasile çıkarılabileceği yerlerde ameliyatı sınaiye ve zer'iye için dalı i 
su satmağa sahibi imtiyazın salâhiyeti olacaktır. Müşterilerden şirkete 
karşı olan teahhüdatını ifa etmiyen olduğu halde şirketin alacağını mu-
talebe hakkındaki salâhiyetinden başka teahhüdatını ifa edinceye 
kadar ol müşterinin suyunu kesmeğe dahi hakkı olacak ve bu muamele 
şirket ile ol müşteri beyninde mevcud mukavele ahkâmını ihlâl yani 
müşterinin taahhüdü veçhile abone bedelini ifa etmek mecburiyetini 
iskat edemiyecektir. 

Madde 20 — Sahibi imtiyazın zer olunmamış yerlerden olmak şar
tile esnayı imalâtta imalât için muktazi taşları istediği taşlıktan meccanen 
kesmeğe ve ahalinin sakin olduğu yerlerden iki yüz ve ipek mevsiminde 
dutluklardan beş yüz metre baid bulunmak ve ashabını ırza ve esmanını 
tediye ve ita etmek üzere kezalik esnayı imalâtta imalât için lüzum gö
receği yerlerde kireç ihrak ve imal etmeğe hakkı olacaktır. 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz iktiza eden yerlerde umumî ve hu
susî su mecralarını inşa ve imal etmek hakkını haizdir. Cetveli umumî 
ile sair mecraların inşası için mubayaa ve istimlâk edeceği arazi dahi
linde ceviz ve meşe ve çınar ve ona mümasil gölgeli eşçar garsı memnu 
olup ancak müddeti imtiyaziye zarfında dut ve limon misillû eşcarı 
müsmire gars etmekte sahibi imtiyaz muhtar bulunacaktır. 

Madde 22 — Sahibi imtiyaz tebaai devleti aliyeden olduğu gibi 
makamına kaim olacak (Anonim) şirketi osmanlı olacağından işbu 
mukavelename ile merbut şartnamenin tevil ve tefsiri ahkâmı ve bundan 
tevellüd edecek ihtilâfatın hal ve tayini Şûrayı Devlete ve sahibi imti
yaz ile şirket veya sahibi imtiyaz ve şirket ile efradı ahali meyanında 
tahaddüs edebilecek her nevi ihtilâfat ve deavinin fasıl ve rüyeti ma
hakimi mahalliyeye aiddir. 

Şartname 

BlRÎNCÎ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 

olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında cetvel 
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inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı icra et-
mekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı 
atiyeyi muhtevi olacaktır. Iska cetvellerinin güzergâhını ve sedlerile su 
yollarının mevkiini mübeyyin beş binde bir mikyasında bir haritai 
umumiye irva ve İska edilecek kâffei araziyi şamil olacak olan işbu ha
ritada arazii mezkûrenin bilcümle avarızı münasib fasılalarla tersim 
edilmiş münhanî ve erkam ile irae edilecektir, işbu haritaya cetvellerin 
hattı mutavassıtından itibaren maktai tulânilerile iki yüzde bir mikya
sında maktaı arzaniler ve meyillerinin cetvelile en mühim olan imalâtı 
sınaiyenin maktaları ilâve olunacaktır. Zikrolunan maktaı tulâniler tul 
itibarile beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında 
tanzim olunacak ve cetvellerin derecei irtifaı dahi deryanın sathı mu
tavassıtına nisbetle tayin kılınacaktır. İşbu maktaların altına ufka mu
vazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde cetvellerin mebdeinden 
itibaren biner metre olarak mesafeler ikinci hat üzerinde ebniyenin tu-
lile derecei meyelânı ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı müstakimenin tulü 
ve hututu münhaniyenin müstakimen imtidatı ve her birinin nısıf kut
runun tulü gösterilecektir. 

Takdim edilecek projeye raptı lâzım gelen raporda projece ittihaz 
olunan tertibatı esasiyenin neye müstenid olduğu beyan olunacağı gibi 
cetvel ve boru ve sifon ve su yollarının cesametile bunların ita edebile
ceği suyun miktarı dahi bilhesap gösterilecektir. 

Madde 3 — Cetvellerin şivleri su akıntısı ve yağmur tesirile bozul
mayacak surette tanzim edilecektir. Sağlam toprak olan mahallerde şiv-
lerin kaidesile irtifaı bire bir nisbette olacak ve kayalık mahallerde 
kayanın nev'ine nazaran bunların meyli tenzil edilebilecektir sızıntı mel
huz olan mahaller için sağlam toprakta hafrolunan kanalların içerisine 
taş ve çimento döşenecek ve kayalık mahallerde hafrolunan kanalların 
içerisi dahi kezalik çimento ile sıvanacaktır. 

Madde 4 — Ahalinin mürur ve uburuna halel gelmemek üzere sa
hibi imtiyaz miktarı kâfi turuk ile büyük ve küçük köprüler tesis edecek
tir. Cetvellerin bir adi tarik üzerinde köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği 
halde inşa olunacak köprünün gözünün vüs'ati ahvali mevkiiyeye göre 
sahibi imtiyazın teklifi üzerine devletçe tayin olunacak ve yolların ehem
miyetine göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Kemerli su 
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yollarının yolun sathından itibaren kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal 
beş metre ve demirden veya ağaçtan ufkî kirişler ile yapılmış köprülerin 
kirişlerin altından itibaren irtifaı lâakal dört metre otuz santimetre ola
caktır. Cetvellerin bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde o tarikin 
altına yapılacak köprünün korkuluklarının arasındaki arzı ahvali mevki-
iyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmiyetine göre üç metreden on 
metreye kadar olabilecektir. Esnayı ameliyatta eskiden mevcud olan 
yolların mevkilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâzım gelir
se tebdil ve tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli be
hemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet 
derecesini tecavüz etmiyecektir. Esnayı ameliyatta ahalinin mürur ve 
uburuna halel gelmemek üzere sahibi imtiyaz masarifi kendine aid ola
rak icabeden mahallerde muvakkat tarik ve köprüler tesis edecek ve dai
rei imtiyazı dahilinde bulunan arazi üzerinde gerek tarafı hükümeti 
seniyeden ve gerek efrad tarafından müceddeden tarik ve tramvay ve de
miryolu inşasına mümanaat edemiyecektir. 

Madde S — Sahibi imtiyaz icra edeceği ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine ola
rak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve cetvellerin inşasında te
sadüf edeceği nehir ve çaylar ve cetveller üzerine yapılacak köprülerin 
kavaidi fenne tatbikan medahil ve maharici sahibi imtiyazın teklifi üze
rine Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından tayin 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 kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyli
yecektir. Akar sular umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine in
şa olunacak küçük ve büyük köprüler ile su yolları ve cetvel döşemeleri 
ve eşik ve kapak vesaire su kirecinden mamul harçla alâ kârgir olarak 
inşa edilecek olup kereste yalnız köprü döşemeleri ve kapakların müte
harrik kısmı ile küçük köprülerin inşasında kullanılacaktır. 

Madde 7 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ima
lât ve cetvel ve sed ve eşik ve kapakların ve icra edeceği imalâtı sairenin 
eşkâl ve heyatını mübeyyin ve meşruh bir cetvel raptedecektir, imalâtın 
haritaları iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 8 — fmalâtın projesi tasdik olunduktan ve zemin üzerinde 
kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin 6 nci madde
sinde gösterildiği veçhile cetvelin ve müteferriatının («sisine lüzumu olan 
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arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. 
İşbu araziden üzerinde ebniye olmayan mahallerin haritası beş binde bir 
mikyasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe olan mahalle
rin haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 9 — İnşaat kamilen hitampezir olduktan sonra sahibi imti
yaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere cetvel ve müştemilâtının 
arazisini alâkadar olan arazi sahipleri hazır oldukları halde tahdit 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 nezaretinde 
olarak bittanzim bunların ve hini tahditte tutulacak (Prose verbal) lerin 
birer sureti musaddakasını Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim eyliyecek
tir. İşbu tahdidi araziden sonra ilâveten icra olunacak ameliyat için 
mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid edilerek mez
kûr harita ve prose verballaerde işaret kılınacağı gibi marülbeyan def 
terin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Ticaret ve Nafıa 
Nezaretindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

İmalâtın hüsnü halde muhafazasile işletilmesi beyanındadır 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz kâffei imalât ile müteferriatmı ve alât 
ve edevatı sabite ve mûteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahş 
olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu veya İskayı arazi umu
runun tatilini icabettirir bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina ede
cektir. Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında taahhür 
ve müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veç
hile ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipte icabını ic
ra etmediği surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere imalâtın 
hüsnü hale vaz'ı için canibi hük'metten idaresine var'ıyed olunarak ta
miratı lâzıme icra ve bu uğurda vukubulacak masarif İska hasılatından 
istifa olunacak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecekti!. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz su ve cetvellerin hasılatile müşterilere 
verilen suyun miktarını mübeyyin beher altı ayda bir defa bir kıt'a def
ter tanzim ve Hükümeti mahalliyeye takdim edecektir. Hasılatı gayri 
safiye ve saireyi mübeyyin tanzim olunacak işbu defterde İskayı arazi-
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den münbais hasılatı gayri safiye ile beraber sair bilcümle varidat ve 
hasdat dahi gösterilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile inkizayı müddeti imtiyaziyede 
olunacak muamelâta dairdir 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on yedinci madde
sinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakit olduğu 
halde olvakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan edevat 
ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak müzaye
deye konulacak ve zuhur edecek taliplerden kimin üzerinde tekarrür 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 sakit olan sahibi imtiyaza ita kılına
caktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce tak
dir 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 sahibi imtiyaza hiç 
bir bedel tediye olunmaksızın Hükümetin mali olacak ve kefalet ak
çesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı hükümetten zaptoluna-
caktır. 

Madde 13 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiyaza 
karşı mukavelenamenin on üçüncü maddesi ahkâmına tevfikan hareket 
edilecektir. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel mukavelename
nin on üçüncü maddesi mucibince Hükümete kalacak olan imalât ve 
müteferriatile edevatın hüsnü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anla
şılır ise sahibi imtiyaza bir müddet tayinile İhtan keyfiyet edilecek ve 
bu ihtarın semeresi görülmez ise Hükümet derhal imalât ve mütefer-
riatını yedi idaresine alıp sahibi imtiyaz hesabına olarak tamiratı 
lâzımeyi icra ile bunları hüsnü hale vaz etmeğe salâhiyeti olacak ve 
hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi 
imtiyaza ita olunacak ve noksan zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 
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No: 116 — Hendesei Mülkiye Mektebinin yedi sınıf üzerine 
tertibile şakirdan maaşatının tadili ve teferruatı 

hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Tophanei Amire Müşiriyetinin meyanei bendegânemizde kıraat edi
len tezkeresinde Hendesei Mülkiye Mektebinin husulü terakki ve in
tizamı zımnında esasen beş sınıf üzerine müretteb olan şakirdanın bu 
seneden itibaren yedi sınıf olarak tertib ve miktarı mecmuu yüz beş 
nefere iblâğ olunup ders programının ana göre tanzimi ve şakirdan 
maaşatı bittadil birinci ve ikinci ve üçüncü seneler şakirdanına bersabık 
otuzar ve dördüncü sene talebesine kırk beşer ve beşinci seneye altmışar 
ve altıncı seneye yetmişer ve yedinci sene şakirdanına dahi doksanar ku
ruş maaş itası ve bu tadilden şehrî hasıl olunacak üç bin kuruş üzerine 
beş bin yüz kuruş daha zam ile tedariki muktazi olan on nefer hocanın 
maaşatına karşılık tutulması ve mektebin birinci senesine kaydolunacak 
şakirdanın sinleri on beşten dun ve yirmiden efzun olmaması ve idadt 
sınıftan madud bulunan ilk üç senede iki defa imtihan veremiyenleriu 
velileri nezdine iadesi ve dördüncü ve beşinci ve altıncı ve yedinci sınıf 
talebesinden iki defa imtihan veremeyenlerin kondüktörlük şehadetna-
mesile Nafıa Nezaretine izamı ve badema mektepten ikmali tahsil ile 
çıkacak mühendis efendilere rütbei rabıa tevcihi ve salifüzzikir zammı 
lâzım gelen beş bin yüz kuruşun bu senelik Tophanenin muhassasatı me-
yanında deveran ettirilerek senei atiyede bütçeye idhali hususuna me
zuniyet verilmesi iş'ar olunup » u suret mektebi mezburun husulü terakki 
ve intizamına aid tedabir cümlesinden olmasile mucibince ifayı muk-
teziyatı bittensip tezkerei mebhuse melfufatile maan arz ve takdim kı
lınmış ise de olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyyül-
emir efendimizindir. 

15 muharrem 1307, 30 ağustos 1305 

Arz tezkeresi 

Hendesei mülkiye mektebinin husulü terakki ve intizamı zımnında 
icrası lâzım gelen tadilâta dair Tophanei Âmire Müşiriyeti Celilesinin 
tezkeresi üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata 
melfufatile beraber arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hak
kında her ne veçhile iradei seniyei Hazreti Padişahi şeref müteallik bu-
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No: 117 — 3 cemaziyelahır 1296 tarihli mahakimi nizamiye 
harç tarifesinin 66 ve 67 nci maddeleri makamına 

kaim fıkrai nizamiye 

13 safer 1307, 26 eylül 1305 

Mukavelât muharrirliklerine^ tanzim ve tasdik olunan senedatın 
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 bulunanlarından elli kuruş harç alınacaktır. 
Ziraat Bankasından akçe istikraz eden zürradan alınacak deyn ve kefa
let senedlerile gerek varidatı miriyenin ve gerek aşar üzerinden alınan 
maarif ve menafi hisselerinin ilzam ve ihalesinde mültezimlerden ve 
küfelâsından alınacak senedlerin tasdiki için dahi işbu harcın nısfı is
tifa kılınacaktır. Senedde münderiç vadenin temdidile tanzim olunacak 
mukavelenamenin tasdiki için nısıf harç alınacak ve şu kadar ki bu 
ha/ç on kuruştan noksan olmayacaktır. 

[Mehakimi nizamiye harç tarifesi 1 inci tertip 4 üncü cild düstu
run 319 uncu sahifesindedir.] 

vurulur ise mantuku münifi infaz olunacağı beyanile tezkerei senaveri 
takdim kılındı. 

15 muharrem 1307, 30 ağustos 1305 

iradeyi mühelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufatile manzuru âli buyuruları işbu 
tezkerei samiyei Sadaret penahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenahi şeref sudur buyurulmuş olmakla olbabda emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

19 muharrem 1307, 3 eylül 1305 
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No: 118 — Devairi askeriyede müstahdem memurin ve ketebei 
mülkiye tekaüd nizamnamesinin 12 şaban 1306 tarihli 

21 inci maddei muaddelesine müzeyyel 
fıkrai nizamiye 

14 safer 1307, 27 eylül 1305 

Pederinin hini vefatında zatüzzevç olup müteakiben müfarekat eden 
veyahut zevcinin dahi vukuu vefatile andan müstahakkı maaş olmayan 
kadınlara pederinin vefatından naşi müstahak oldukları maaş tahsis 
olunur. 

No: 119 — Erkân, ümera ve zabitanı askeriyeden vefat 
edenlerin eytam ve eramiline tahsis olunacak maaşlara 

mütedair 12 şaban 1306 tarihli 5 inci maddei 
musahhahasma müzeyyel fıkrai nizamiye 

14 safer 1307, 27 eylül 1305 

Pederinin hini vefatında zatüzzevç olup müteakiben müfarekat eden 
veyahut zevcinin dahi vukuu vefatile andan müstahakkı maaş olmayan 
kadınlara pederinin vefatından naşi müstahak olduğu maaş tahsis olunur. 

No: 120 — tnfakı eytam ve eramili ricali ilmiye nizamname
sinin 12 şaban 1306 tarihli 19 uncu maddei 

musahhahasma müzeyyel fıkrai nizamiye 

14 safer 1307, 27 eylül 1305 

Pederinin vefatında zatüzzevç olup müteakiben müfarekat eden 
veyahut zevcinin dahi vukuu vefatile andan müstahakkı maaş olmayan 
kadınlara pederinin vefatından naşi müstahak olduğu maaş tahsis olunur. 
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No: 122 — 3 rebiülevvel 1288 tarihli Memurin Muhakemesi 
Nizamnamesine müzeyyel fıkrai nizamiye 

25 safer 1307, 8 teşrinievvel 1305 

Efradı ahaliden birile müştereken ikaı ceraim eden memurin muha-
kematı efraddan olan şahsa tab'an mahakimi umumiyede rü'yet oluna
caktır şu kadar ki bu yolda bir memurun tahtı muhakemeye alınması 
lâzım geldikte memurin muhakemesi nizamnamesile anı müfessir olan 
nizamname mucibince evvelce idareten tahkikatı evveliyesi icra edilerek 
lüzumu muhakemesine karar verildikten ve tahtı muhakemeye alınması 
iradei seniyei hazreti padişahiye muhtaç olan memurinin bilistizan iradei 
seniyesi şerefsudur eyledikten sonra evrakı mahakimi umumiyeye tevdi 
kılınacaktır. 

No: 123 — Memaliki şahanede kav ve kibrit fabrikaları 
inşası imtiyazına dair mukavelename 

3 rebiülevvel 1307, 10 teşrinievvel 1305 

Bir taraftan hükümeti seniye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazırı devletlû paşa hazretleri ve diğer taraftan devleti 

aliye tebaasından Espiraki Esani efendi beyninde bilmukavele mevad
dı âtiye karargir olmuştur. 

Madde 1 — Dersaadet ve bilâdı selâse ile İzmit ve Çatalca San-

No: 121 — Memurini mülkiye terakki ve tekaüd kararname
sinin 12 saban 1306 tarihli 35 inci maddei 

muaddelesine müzeyyel fıkrai 
nizamiye 

14 saf er 1307, 27 eylül 1305 

Pederinin hini vefatında zatüzzevç olup müteakiben müfarekat eden 
veyahut zevcinin dahi vukuu vefatile andan müstahakkı maaş olmayan 
kadınlara pederinin vefatından naşi müstahak olduğu maaş tahsis olunur. 
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caklarırun ve Edirne ve Selanik ve Aydın ve Hüdavendigâr ve Cezair 
Bahri Sefid Vilâyetlerinin mahzur ve mazarrattan salim mahallerinde 
kav ve kibrit fabrikaları inşası için Espiraki Esani efendiye kırk sene 
müddeti imtiyaziye ile ruhsat verilmiştir. Müddeti mezkûre zarfında ma
halli mezkûre dahilinde kav ve kibrit fabrikası inşası zımnında hükümeti 
seniye tarafından ahara ruhsat verilmiyecek ise de kadimden mevcud bulu
nan fabrikaları men'e ve mahali mezkûreye hariçten ve memaliki mah-
rusei şahanenin sair taraflarından kav ve kibrit idhaline mümaneata sa
hibi imtiyazın salâhiyeti olamayacağı misillû mevcud fabrikaları ve 
derununda bulunan makineleri tevsie dahi hükümeti seniye tarafından 
ruhsat verilmiyecek ve hudbehud tevsie kıyam edenler olduğu sahibi 
imtiyaz tarafından ihbar ve isbat olundukta menedilecektir. 

Madde 2 — İmtiyaz fermanı âlisi tarihinden itibaren bir sene son
ra Ticaret ve Nafıa Nezareti celilesile sahibi imtiyaz beyninde evvel 
emirde Dersaadette inşa olunacak fabrika mahalli tayin olunduktan 
sonra inşaata başlanılarak tarihi mezkûrdan itibaren nihayet iki sene 
zarfında inşaat ikmal ile kibrit imaline mübaşeret edileceği gibi Selanik 
ve Aydın Vilâyetlerinde dahi kezalik fermanı âli tarihinden itibaren beş 
sene sonra fabrika inşasına başlanılarak yine tarihi mezkûrdan itibaren 
altı sene zarfında ikmali inşaat ile kibrit imaline mübaşeret edilecektir. 
Dahili imtiyaz olan sair mahallerde şirketçe görülecek lüzum üzerine 
sırasile fabrikalar inşa olunacaktır şayed zikrolunan müddeti muayye-
neleri hitamında bir gûna esbabı mania olmadığı halde inşaat ve ima
lâta mübaşeret kılınmaz veyahut imalâta başlanılıpta terk ve tatil edi
lir ise imtiyazı mezkûrun bir gûna hükmü kalmayacaktır şu kadar varki 
esbabı mücbire haylûletile ameliyata devam olunamadığı tahakkuk ey
lediği takdirde tatil olunduğu müddet kadar inşaat müddeti temdid olu
nacaktır. 

Madde 3 — Mezkûr fabrikaların tesisatı iptidaiyesi için ilk defa 
olarak memaliki ecnebiyeden celbolunacak makine ve alât ve edevat 
resmi gümrükten muaf tutulacaktır. 

Madde 4 — Memaliki ecnebiyeden gelen kav ve kibritten elyevm 
ve miktar idhalât resmi alınmakta ise mezkûr fabrikalarda imal olu
nacak kav ve kibritin memaliki şahane dahilinde bahren bir mahalle şev
kinde dahilî gümrükleri ilgasına değin resmi mezkûrun yedide dördü 
miktar gümrük resmi alınacağı misillû derdesti tecdid olan ticaret ahid-
namesinde memaliki ecnebiyeden gelecek kav ve kibritin kutusile bera
ber beher yüz kilosundan ne miktar resim alınması tekarrür eder ise 
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mezkûr fabrikalarda imal olunacak kav ve kibritin kutusile beraber be
her yüz kilosundan resmi mezkûrun kezalik yedide dördü nisbetinde 
sarfiyat resmi alınacaktır. Dahilî gümrük resmi ilga olunsa dahi işbu 
sarfiyat resmi istifa kılınacaktır. Mezkûr ahidnamenin inkızazı müdde-
tile betekrar tecdidinde ana göre muamele olunacaktır. Mezkûr fabri
kalar mamulâtından balâda muharrer resimlerden biri alındıkça geıek 
fabrika olan vilâyette sarfolunsun ve gerek bahren diğer vilâyetle1'? scv-
kolunsun başka gümrük ve sarfiyat resmi alınmıyacaktır. 

Madde 5 — Müddeti imtiyaziye nihayetinde inşa olunmuş fabrika
lar meccanen ve hüsnü halde hükümeti seniyeye terkolunacaktır. 

Madde 6 — Mezkûr fabrikalarda imal olunacak kav ve kibritin 
ecnebi mamulâtına nisbetle ehven fiatla furuhtuna gayret olunacak ve 
istihdam edilecek fen memurlarından maadası tebaai devleti aliyeden 
olacağı gibi cümlesi bilaistisna fes iksa edecektir. 

Madde 7 — Sabihi imtiyaz mezkûr fabrikaların inşasile idaresi 
için muktazi sermayeyi tedarik etmek üzere tarihi fermanı âliden itiba
ren bir sene zarfında nizamnamei mahsus ahkâmına tevfikan bir osmanlı 
anonim şirketi teşkil edecek ve mezkûr şirket her halde kavanirıi hazım 
ve müstakbelei devleti aliyeye tâbi olacak ve şirket ile gerek hükümeti 
seniye beyninde ve gerek efrad meyanında tahaddüs edebilecek her nevi' 
daavi dahi mahakimi devleti aliyede fasıl ve rü'yet olunacaktır. 

Madde 8 — İşbu mukavelenamenin muhafazai ahkâmına Ticaret 
ve Nafıa Nezareti celilesi memurdur. 

No: 124 — 10 zilkade 1301 tarihli Girid Vilayeti asakiri 
Zabtiyesi Tekaüd Nizamnamesinin 16 nci maddesinin 

3 ve 4 üncü fıkralarını muaddil 
fıkrai nizamiye 

3 rebiülevvel 1307, 16 teşrinievvel 1305 

Gaybubet eden zabtiyeler ile sair zabıta memurlarının tevkifatı 
nizamiyeleri ve bir de haleflerinin icrayı tayinlerine kadar muvakkaten 
açık kalan memurin maaşatı zabtiye tekaüd sandığına değil belki mal-
sandığı menfaatine olarak Hazine manda olacaktır. 

[Girid Vilâyeti Asakiri zabtıya tekaüd nizamnamesi 1 inci tertip-
zeyl düsturun 4 üncü cildinin 292 nci sahif esindedir.] 
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N o : 1 2 5 — Almanya İmparatorile mülakatı seniye madalyası 
ihdası hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

Devleti aliye ile Almanya devleti beyninde mevcud olan münasebat 
ve musafatı dostanenin cümlei asarı cemilesinden olmak üzere Almanya 
imparatoru hazretlerinin İmparatoriçe ile maan payitahtı saltanatı se-
niyeye gelerek veliyünimeti biminnetimiz zatı şevketsimat efendimiz haz
retlerini ziyaret etmesi nadirülemsal vukuattan ve tevarihi osmaniyi tez
yin edecek ahvalden olmasına mebni işbu vak'ai cemile dahi cümlei me-
seri celilei cenabı cihanbaniden olarak ilelebed yad ve tizkâr olunmağa 
sezavar idüğünden bu husus için bir madalya ihdasile büyük kıt'ada al
tından masnu iki adedinin biri nezdi hümayunu şahanede kalıp diğeri 
imparator hazretlerine ita ve nısıf sim mecidiye kıt'asında allın ve gü
müş ve bakırdan mamul küçüklerinden lieclittalik birer adedi dahi mai
yeti imparatoride bulunanlara ihsan buyurulması lâyihi hatırı ilhamı 
mezahiri hazreti şehriyari olmasile işbu mütaleai seniyei mülûkâneye 
rey'i aciziye ilâve edilecek bir şey olmadığı halde Sikkekinbaşı Fettah 
efendi hazretleri celbolunarak irsal buyrulan numunelere göre bir tarafı 
armai osmani ile müzeyyen ve diğer tarafında Almanya imparatorluğuna 
mahsus taç resmile mülakatı hümayunu müş'ir bir ibare muharrer olmak 
üzere kalıpları ısmarlanıp zikrolunan madalyaların önümüzdeki pazar
tesi gününe kadar yetiştirilmesi kararlaştırılarak arzı atebei ulya kılınması 
kuranayı hazreti şehriyariden Arif beyefendi vasıtasile telâkki olunan 
iradei seniyei hazreti padişahi iktizayi âlisinden bulunmasına ve bu bab
da olan mütaleai seniye hakkake pek münasib ve imparatoru müşarün
ileyh hazretlerince dahi memnuniyeti mucib olacağına binaen bunun re
sim ve şekli tasavvur olunmakla beraber yalnız mezkûr madalyaya Al
manya armasının vaz'ı hususu müzakereye muhtaç göründüğünden Al
manya sefareti baş tercümanı celb ile mütaleası sual olundukta bu 1ıu-
susun imparator hazretlerinin fevkalgaye memnuniyetini mucib olaca
ğını tasdik ile beraber zikrolunan armanın devleti aliye madalyasına 
vaz'ı imparatoru müşarünileyhin muvafakatile olması icab edeceğini 

ifade eylemiş ve efendii müşarünileyh dahi celb ile maksadı hümayun 
kendisine tefhim olunarak mezkûr madalyalara muvafık armai osmanî 
kalıplarını derhal arayıp irae edeceğini bilbeyan gerek mezkûr arma 
ve tacın ve gerek Türkçe ve Almanca hakkettirilecek yazıların çelik 
kalıp üzerine alınması bir haftaya kadar güçle yetiştirilebileceğini söy-
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lemis ve şu halde imparatoru müşarünileyh burada bulunduğu esnada 
mezkûr madalyanın olveçhile imal ve itasına muvafakatlan bilistihsal 
azimetlerinden sonra dahi Berline irsali mümkünattan görülmüş olmak
la ve mezkûr madalyalara Türkçe ve Almanca yazılması mütalea olunan 
yazıları havi varaka leffen takdim kılınmakla atebei ulyaya arzı müte-
mennadır efendim. 

7 rebiülevvel 1307, 20 teşrinievvel 1305 

No: 126 — Girid Ceziresinin İslahına dair Şakir 
Paşaya yazılan Emri Âli 

Badel'elkab 

Eazımı Müşiranı Saltanatı Seniyemden Girid Fevkalâde kuman

danı ve Valiliği vekili olup murassa Osmanî ve birinci rütbe Mecidî 

nişanı zişanlarını haiz ve hamil olan Veziri dirayetsemirim Şakir Paşa 

iclâleye hüküm. 

Girid Ceziresinin terakkii servet ve mamuriyeti ve bilcümle seke
nesinin temini huzur ve rahatı indi hümayunumuzda fevkalgaye matlub 
ve mültezem olarak bu maksadı asliye vusul için muvazenei maliyei 
mahalliyenin tahtı intizama idhal ve emniyet ve asayişin bir sureti mat-
lube ve mükemmelede istihsalim temin edecek esbab ve tedabiri esa-
siyeye tevessül olunmak lâzım gelerek eğerce bin iki yüz seksen dört 
senesi ramazanının yirmi beşinci ve bin iki yüz doksan beş senesi zil
kadesinin beşinci ve bin üç yüz dört senesi zilkadesinin üçüncü günü 
tarihlerile muvarrah fermanı âliler ile bahş ve ihsan olunan müsaadat 
mucibince Cezirenin idaresi kavaidi mahsusaya rabtolunmuş ise de 
bir müddettir Cezirede serzedei sahai zuhur olan fırka münafeseleri 
bu müsaadatın hüsnü istimaline mani olup Cezirenin saadeti hali mü-
taleası külliyen hatırlardan çıkarak her fırka haiz olduğu iktidarı mu
haliflerinin mazarratına istimal etmek arzusuna düşmekle memleketin 
husulü ümran ve terakkisi yerine ağraz ve makasıdı hususiye kesbi kuv
vet ve vüs'at etmeğe başlayıp bunun neticesi hilafı marduz bazı vukuata 
ve ahali ve memleketçe envai haşarata bais olmuş ve fakat asayişe me-
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mur olan yerli zabtiye neferatı dahi erbabı fesada iltihak etmesile de f i 
şuriş ve hıfzı emniyet ve asayiş için asakiri muntazamai şahanem şevki 
misillû Devletçe bir takım tekellüfat ve masarif at ihtiyarına mecbu
riyet görülmüş olduktan başka taraftarlık saikasile lüzumundan ziyade 
memuriyetler ihdas ve masraflar ihtiyar olunmak suretile bütçenin 
dahi muvazenesi ihlâl olunarak husulü tevazün için altmış bin liralık 
bir istikraz akdolunmuş ve cezirenin imarı ve ahalinin saadeti hali mak-
sadile şu geçen üç sene zarfında Hazinei Celilemden yirmi bin lira ta-
vizen ve iki bin beş yüz lira ianeten ita ve senevi on dört bin lira mik-
darında olan nısıf gümrük hasılatı ihsan ve ifa kılınmış iken yine Ce
zirenin umuru maliyesi hali tezebzüb ve iğtişaştan kurtulamamış oldu
ğundan Cezirenin umuru inzibatiye ve maliyesinin tanzim ve islâhile 
huzur ve asayişin ber vahkı matlub temini ve servet ve mamuriyeti ma-
halliyenin tezyid ve tevfiri zımnında makamı Vilâyete bazı vezaif itası 
ve şu hale göre mezkûr fermanı âlilerin bazı ahkâmı müdericesince 
tadilâtı muktaziye icrası vacibatı umurdan görülmüştür. Şöyle ki : 

Evvelâ Girid 'Ceziresinin idarei mülkiyesi zikrolunan fermanı âliler 
mucibince kemakân tarafı hümayunumuzdan mansub bir valiye ve ku-
lâı şahanemizin hizmeti muhafazasile Cezirede bulunan askerin idaresi 
bir büyük kumandana muhavvel ve valilik ve kumandanlık hizmetleri 
biribirinden ayrı olup fakat iktizayı hale göre bazan valilik hizmetinin 
kumandanlık memuriyetile birleştirilmesi iradei şahaneme manut 
olduğu misillû vali islâm olursa hiristiyandan ve hiristiyan olursa 
islâmdan ve mütehayyizanı memurini saltanatı seniyemizden iradei se-
niyemizle mansub bir müşavir bulunacağı cihetle işbu müşavir umuru 
idarei vilâyet hakkında ledelicab valiye beyanı mütalea ve umur ve ma-
salihe dair evrakı görüp mühim ve reye muhtaç olanlarını irae ile ica-
batını bil'ittifak rüyet ve tesviye etmek ve valinin gıyabında vekâletini ifa 
eylemek vazifesile mükellef ve meclisi idarenin azayı tabiiyesinden ma-
dud olması ve liva ve kazalarda mutasarrıf ve kaymakam muavinleri
nin dahi bulundukları liva ve kaza idare meclislerinin azayı tabiiyesin
den addolunması. 

Saniyen valinin memuriyeti badema müddeti muayyene ile mah-
dud olmayacağı gibi Cezirede müstahdem büyük ve küçük sair bilcümle 
memurinin azil ve tebdilini mucib bir cürmü veyahut iktidarsızlığı ta
hakkuk etmedikçe azil ve tebdil olunmaması ve memurinin intihabında 
Türkçe bilenlerin tercih kılınması ve memurin maaşatı geçenlerde vi
lâyetçe memuriyetlerin ehemmiyetile gayri mütenasib bir dereceye ten-
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zil edilmiş olduğundan bunlar tensikan haddi lâyıkına iblâğı ve kaza 
ve nevahi teşkilâtınca lüzum görünen tadilâtın icrası hususlarının mec
lisi umumice bilmüzakere kararlarının alelûsul vali tarafından Babı-
âlimize işar ile alacağı evamire göre icabatının icra kılınması. 

Salisen Meclisi Umumî azasının fermanı âlilerle muayyen olan 
adedi Cezirenin nüfus mikdarile mütenasib olmadığı gibi bu yolda lü
zumundan ziyade masraf ihtiyarını dahi mucib olmakta idiğinden ve usu
lü intihabiye dahi bazı mertebe muhtacı tadil olduğundan iki sınıf ahali 
beynindeki nisbeti kadimeye tevfikan otuz beşi hiristiyan ve yirmi ikisi 
islâm olarak adedi azanın elli yediye tenzil kılınması ve badema Meclisi 
Umumî azasının kazalarca intihab olunması ve bu intihabın her nahi
yeden intihab ve tayin olunup merkezi kazada içtima edecek beşer in
tihab vekilleri marifetile icra edilmesi ve mikdarı nüfusuna nazaran 
her kazadan kaç aza intihab olunacağı ve islâm ve hiristiyan nisbetine 
göre bunlardan kaçının hiristiyan ve kaçının islâm olması lâzım gele
ceği ileride meclisi umumi kararile kaidei mevzuasına tevfikan nizamı 
mahsusa rabtolunmak üzere ilk sene meclisi idarei vilâyetçe tayin kılın
ması ve doksan beş tarihli fermanı âlide mezkûr olduğu üzere Cezirenin 
muamelâtı dahiliyesine aid olarak sırf menafii mahalliyenin icab et
tireceği mevad hakkında Babıâlimizin tasdikına arzolunmak şartile re'-
sen ve tadilen nizam lâyihası tanzimi emrinde bilcümle Meclisi Umumî 
azasının sülüsam ekseriyeti arası kaidei cariyesinin mahfuz tutulması. 

Rabian Meclisi Umumî müzakeresinin idaresi ve meclisin salâhi
yeti haricinde olan mesailin mevzuu müzakere edilmesi hakkında der
meyan olunabilecek tekâlifin reddi meclisin makamı riyasetinde bulu
nan valinin cümlei vezaifinden olması. 

Hamisen Cezirede ashabı emlâkten ve tebaai devleti aliyeden ol
mayanlarla sinleri yirmi beşten aşağı olanların intihab vekilliğine ve 
otuzdan aşağı olanların ve mülkiye ve adliye memuriyetlerinde bulunan
ların meclisi umumî azalığına intihablarının tecviz olunmaması. 

Sadisen mahakim azası kemafissabık intihap olunup yalnız lieclit-
tasdik defterinin Adliye Nezaretine gönderilmesi ve fakat mahkeme ri-
yasetlerile müddeiumumilik memuriyetlerinin ehemmiyetine mebni bun
ların mucibi azil olacak esbabı kanuniye sabit olmadıkça lâyenazil ol
mak üzere iradei seniyemizle nasp ve tayin kılınması ve bunların fırka 
münazaalarına müşareketi azillerini mucib esbabı kanuniyeden addolun
ması ve umuru adliyenin icabatı mahalliyeye tevfikan İslahına lüzum gö
rülmekte olduğundan bu hususta lâzım gelen tadilâtın dahi mahallince 
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müzakere ve tayini ile Babıâlimizden istizan edilmesi sabian doksan beş 
tarihli fermanı âlişanın on ikinci maddesi hükmünce Cezaire heyeti zabı
tasının intihab ve tayininde yerli ahaliye hakkı rüçhan verilmiş ise de 
balâda beyan kılındığı Veçhile bunun faide yerine mazarratı görülmüş 
olmamasına mebni badema yerliden dahi neferatı zabtiye istihdamı caiz 
olmak üzere heyeti zabıtanın icabı hale göre sair vilâyatı şahane ahali
sinden tertip ve teşkil olunması saminen idarei mahalliye için terkolunan 
varidat kemafissabık vilâyete aid olacağı gibi zikrolunan fermanı âliler 
mucibince zuhur edecek fazla varidatın hazinei celileme aid olan nısfı
nın dahi umuru nafıa ve maarife sarfedilmek üzere bu kere Cezire ida
resine terk ve ihsan olunması ve intizam ve asayişi mahallinin muhafa
zası zımnında Cezirede bulundurulan asakiri şahanemin idaresine kıs
men karşılık olan gümrük hasılatının seksen dört ve doksan beş tarihli 
fermanı âliler mucibince kamilen hazinei celilemize aid olması ve Cezire
nin başlıca mahsulü olan zeytin hasılatı bir sene feyizli ve bir sene feyizsiz 
olmak hasebile vilâyet bütçesinin varidat kısmı her sene gayetle müte-
favit bir yekûn göstermekte ve bazen varidat tahmin olunduğu derecede 
zuhur etmeyerek hesabı kat'ilerde açık zuhur etmekte olduğundan bu 
mahzurun def i için üçü feyizli ve üçü feyizsiz senelerden altı Senelik 
varidatı öşriye nisbet tutularak aşar varidatının maktüan kura ahalisine 
taksim olunması ve bu usulün bir sureti âdilânede mevkii icraya vaz'ı 
için teferruatının meclisi umumide kararlaştırılması Ve bu takdirce va
ridatın muayyen ve malûm olacak miktarı sahihine göre masraf ihtiyar 
edilmesi ve bütçenin sureti tanzimince dahi evvelâ şuabatı idare maa
şat ve masarifatı müteferrikasile kurai mevkufe bedeli aşarı ve bu ka
bilden olan masarifatı mübreme bütçenin masraf sütununa vaz ve terkim 
olunarak bilmuvazene varidattan fazla ne kalırsa anın inşaat ve tesisatı 
nafıa ile maarife müteallik olarak muceddeden ihtiyar olunacak masrafa 
karşılık tutulmasının usul ittihazı ve bu karşılığın icrası mütehattim 
görünen inşaat ve tesisata ademi kifayeti halinde çünkü Girit ahâlisi 
filen ve bedelen hizmeti askeriyeden müstesna tutulmakta olduktan baş
ka şimdiye kadar Cezirece vilâyatı sairei şahanemde cari olan emlâk 
ve temettü vergisi alınmamakta olduğu gibi Cezire ağnamından dahi vi
lâyatı sairei şahanemde alınmakta olan resimden pek çok noksan olarak 
altı para istifa edilmekte bulunduğuna nazaran masarifi mukannene kar
şılığına tecavüzle muamelâtı umumiye sektedar edilmemek üzere münasip 
miktar vergi tarhı ve ağnam rüsumuna dahi tahammülüne göre zamaim 
icrası suretile meclisi umumice varidatı cedide tedarik olunarak inşâat 

T. 1 C. 6 F. 30 
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ve tesisatı mutasavvere onunla vücuda getirilmek üzere Babıâlimizden 
istizanı keyfiyet olunması. 

Tasian şehir ve kasabaların nezafet ve intizamı devairi belediyenin 
iktidarına mütevakkıf olmakla kontrato ve ebniye ve tanzifat ve gaz ve 
zephiye rüsumu gibi belediyeye aid varidatın husulü maksada ademi ki
fayeti halinde usulü veçhile belediye rüsumu ihdasile münasip varidat 
bulunarak belediyelerin matlub veçhile idaresini temin etmek meclisi 
umuminin cümlei vezaifinden olması. 

Aşiren zikrolunan fermanı âliler mucibince Cezireye ihsan olunan 
imtiyazat ve müsaadatın işbu fermanı âlişanımıza mugayir olmayan 
bilcümle ahkâmı kemakân mer'iyül icra olması ve işbu fermanı alı
şanımın tarihi tasdir ve ilânına kadat Divanı Harbi ör f ice mahkûm olan
larla Cezirece ikai şuriş eden rüesaya ve hukuku şahsiyeye şamil olma
mak üzere politika müttehemlerine affı umumî ilân kılınması maddeleri 
Meclisi Mahsusu Vükelâyı Fahamımda tezekkür ve tensip olunarak ta
rafı eşrefi hazreti padişahaneme ledel'arz mucibince icrayı iktizaları hu
susuna emir ve iradei şahanem müteallik ve şerefsadır olmakla Divanı 
Hümayunumdan işbu emri âlişanım istar ve tisyar olundu sen ki paşayı 
müşarünileyhsin vusulü fermanı celilül unvanı mülûkânemde Cezirede 
mütemekkin bulunan sunufu tebaai şahaneme bu veçhile haklarında 
erzan ve şayan kılınan lütuf ve inayeti aliyei şehriyaranemi ilân ve 
tefhim ve emrüfermanı hümayunumu sicillâtı lâzimeye kayt ve terkin 
ettirerek ahkâmı münifesinin tamamii hüsnü icraatı hususuna bezli 
reviyyet eyleyesin.... 

No: 127 — Adana Vilâyetinde bir mensucat fabrikası inşası 
imtiyazına dair mukavelename 

Fi 14 rebiülevvel sene 1307 ve fi 28 teşrinievvel sene 1305 

Madde 1 — Tebaai devleti aliyeden ve tüccardan Hazar Nişan 
Efendiye envai çuha ve fasone ve kazmir ve envai basma ve hümayun 
ve amerikan bezi ve yün ve pamuk ipliği ve tire ve boyalı ve boyasız 
envai fes imaline mahsus Adana Vilâyetinin- mahzur ve mazarrattan 
salim bir mahallinde bir fabrika inşası için yirmi sene müddeti imti
yaziye ile ruhsat verilmiştir. 
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Madde 2 — Müddeti imtiyaziye içinde vilâyeti müşarünileyhada 
zikrolunan imalâta mahsus diğer bir fabrika küşadı için ahara ruhsat 
verilmiyecektir. Şu kadar ki sahibi imtiyazın dairei imtiyazı dahilinde 
kadimen mensucat fabrikası var ise gerek onların ve gerek her nevi 
mensucat imaline mahsus adi tezgâhların işlenmesi ve badeizin dahi 
her nevi mensucat için adi tezgâhlar inşasını men'e salâhiyeti olamaya
cağı gibi Avrupadan ve memaliki sairei şahaneden her nevi mensucat 
idhaline mümaneata dahi salâhiyeti olmayacaktır. 

Madde 3 — Fermanı âlinin itası tarihinden itibaren bir sene zar
fında fabrikanın inşasına teşebbüs olunarak yirmi dört mah hitamında 
eşya imaline bed' ve mübaşeret olunacaktır ve kavanini devleti aliyeye 
tabi olmak şartile ba iradei seniye mukarrer olan nizamı umumî daire
sinde ve imtiyaz fermanı âlisi tarihinden itibaren altı mah zarfında 
bir anonim şirketi teşkil etmeğe ve fabrikanın tesis ve küşadı için şim
dilik elli bin lira sermaye vazolunacağı gibi bu sermayeyi ileride dere
cei lüzumuna göre yüz bin liraya iblâğ eylemeğe sahibi imtiyazın salâ
hiyeti vardır. Şayet müddeti mezkûre zarfında fabrikanın inşasına bed-
olunmaz ve vadei muayyenesi hitamında imalâta mübaşeret kılınmaz 
ve imalâta başlandıktan sonra devam edilmez ise bu yolda fabrika tesi
sini talep ve istida edenlere ruhsat itasında hükümeti seniye muhtar 
olacağı gibi imtiyazı mezkûrun bir gûna hükmü kalmayacaktır. 

Madde 4 — Zikrolunan fabrikanın tesis ve ikmali için ilk defa 
olarak Avrupadan celbolunacak alât ve edevat resmi gümrükten muaf 
tutulacağı gibi fabrikanın imalâtı için dahili memaliki devleti aliyeden 
mubayaa ve celbcdilecek yün ve pamuk ile dahili memaliki devleti ali-
yede fabrikanın mamulâtından ve müddeti imtiyaziye zarfında mamulâtı 
mezkûreden memaliki ecnebiyeye vuku bulacak ihracattan gümrük resmi 
alınmıyacaktır şu kadar ki sui istimali men için Rüsumat Emaneti tara
fından gösterilecek kavaide sahibi imtiyaz tarafından riayet olunacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz inşa edeceği fabrika mamulâtından 
devairi askeriye için mubayaası istenilecek eşyayı cüz'î bir temettü mu
kabilinde ita eylemeği vadeder. 

Madde 6 — Sahibi imtiyazın fabrikada istihdam edeceği fen me
murlarından maada hademe ve amelei saire tebaai devleti aliyeden 
olacaktır ve cümlesi bilaistisna fes iktisa edeceklerdir. 
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No: 128 — Selanik Vilâyetinde bir mensucat fabrikası 
inşası imtiyazına dair mukavelename 

14 rebiülevvel 1307, 28 teşrinievvel 1305 

Madde l — Tebaai Devleti Aliyeden ve tüccardan Mehmed Şerif 
efendiye envai çuha ve fasone ve kazmir ve envai basma ve hümayun ve 
Amerikan bezi ve yün ve pamuk ipliği ve tire ve boyalı ve boyasız envai 
fes imaline mahsus Selanik Vilâyetinin mahzur ve mazarrattan salim 
bir mahallinde bir fabrika inşası'için yirmi sene müddeti imtiyaziye ile 
ruhsat verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye içinde vilâyeti müşarünileyhada 
zikrolunan imalâta mahsus diğer bir fabrika küşadı için ahara ruhsat 
verilmiyecektir. Şu kadar ki sahibi imtiyazın dairei imtiyazı dahilinde 
kadimen mensucat fabrikası var ise gerek onların ve gerek her nevi 
mensucat imaline mahsus adi tezgâhların işlenmesi ve badeizîn dahi 
her nevi mensucat için adi tezgâhlar inşasını men'e salâhiyeti olamaya
cağı gibi Avrupadan ve memaliki sairei şahaneden her nevi mensucat 
idhaline mümaneata dahi salâhiyeti olmayacaktır. 

Madde 3 — Fermanı âlinin itası tarihinden bir sene zarfında fab
rikanın inşasına teşebbüs olunarak yirmi dört mah hitamında eşya ima
line bed' ve mübaşeret olunacaktır ve kavanıni devleti aliyeye tâbi ol
mak şartile ba iradei seniye mukarrer olan nizamı umumî dairesinde ve 
imtiyaz fermanı âlisi tarihinden itibaren altı mah zarfında bir anonim 
şirketi teşkil etmeğe ve fabrikanın tesis ve küşadı için şimdilik elli bin 
lira sermaye vazolunacağı gibi bu sermayeyi ilerde derecei lüzumuna 
göre yüz bin liraya iblâğ eylemeğe sahibi imtiyazın salâhiyeti vardır. 
Şayet müddeti mezkûre zarfında fabrikanın irişasma bed'olunmaz ve 
vadei muayyenesi hitamında imalâta mübaşeret kılınmaz ve imalâta baş
landıktan sohra devam edilmez ise bu yolda fabrika tesisini talep ve 
istida edenlere ruhsat itasında' hükümeti seniye muhtaT olacağı gibi im-
tiyazı mezkûrun bir gûna hükmü kalmayacaktır. 

Madde 4 — Zikrolunan fabrikanın tesis ve ikmali için ilk defa ola
rak Avrupadan celbolunacak alât ve edevat resmi gümrükten muaf tutu
lacağı gibi fabrikanın imalâtı için dahili memaliki devleti aliyeden mu
bayaa ve celbedilecek yün ve pamuk yahut dahili memaliki devleti ali-
yede fabrikanın mamulâtından ve müddeti imtiyaziye zarfında mamu
lâtı mezkûreden memaliki ecnebiyeye vuku bulacak ihracattan gümrük 
resmi alınmıyacaktır şu kadar ki suiistimali men için rüsumat emaneti 
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tarafından gösterilecek kavaide sahibi imtiyaz tarafından riayet oluna
caktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz inşa edeceği fabrika mamulâtından de
vairi askeriye için mubayaası istenilecek eşyayı cüz'î bir temettü mukabi
linde ita eylemeği vadeder. 

Madde 6 — Sahibi imtiyazın fabrikada istihdam edeceği fen me
murlarından maada hademe ve amelei saire tebaai devleti aliyeden ola
caktır ve cümlesi bilaistisna fes iktisa edeceklerdir. 

No: 129 — Suriyeye ve memaliki şahanenin cihatı sairesine 
muhaceret eden CezairUler hakkında Fransa 

ile mümza itilâf name 

26 rebiülevvel 1307, 9 teşrinisani 1305 

Madde 1 — Cezayirlilerden takım takım Suriyeye hicret ; vesair te
baai şahane misillû orada temekkün edenler tebaai devleti aliyedendir 
bu sınıftan Fransa tebaası olmak isteyenler bir müddeti muayyene zarfın
da memaliki şahaneyi terk etmeye mecbur tutulacaktır. 

Madde 2 — Münferiden ve Fransa pasaportunu hamilen Suriyeye ge
lip hini vürudlarında Fransa Konsoloshanelerinde pasaportlarını kayıt 
ettirmiş olanlar Fransa tebaası misillû itibar olunacaktır bu sınıftan dev
leti aliye tebaiyetini tercih edenler tebaiyeti şahaneye kabul olunacaktır, 
hidematı mülkiye veya askeriyede bulunarak veyahut araziyi emiriyeden 
meccanen yer alıp temekkün etmiş olanlar tebaai devleti aliyeden ad olu
narak bunlardan dahi Fransa tebaası olmak isteyenler kezalik bir müd
deti muayyene zarfında memaliki şahaneyi terk etmeye mecbur tutulup 
gitmeyenler hakkında tebaai devleti aliye muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 3 — Fransaya tabiiyeti kabul olunan veyahut bundan böyle 
o sıfatla tanınacak olan Cezayirli muhacir veya misafirlerin tebaai şaha
neden olan nisvan ile izdivaçlarını hükümeti seniye men, etmek azmin
de olduğundan hilafı memnuiyet hareket eden Cezayirliler tebaai Ira-
niye hakkında mevzu olan usule tevfikan memaliki şahaneden tard ve ih 
raç olunacak ve zevceleri dahi zevçlerine itba'an gitmekte serbest bı
rakılacaktır. 
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Madde 4 — İkinci madde mucibince Fransa tabiiyetinde tanınacak 
olan Cezayirliler içinde etvar ve harekâtı muhilli asayiş olduğu komis
yonca tahkik olunanlar müddeti kalile zarfında memaliki şahaneyi terk 
etmeye mecbur tutulacaktır. 

Madde 5 — Mezkûr ikinci madde mucibince pasaportları konsolos
hanede mukayyed olan Cezayirlilerin esamisini mübeyyin defteri Babı
aliye teslim olunup bu husus için Babıaliden ve Fransa Sefaretinden bi
rer memur tayin kılınarak işbu sureti itilâf iye mucibince mahallince ca

nibi vilâyetten ve Fransa Konsoloshanesinden müntehap birer memur
dan mürekkep bir komisyonda icrayı tahkikat ile tebaiyeti devleti aliye-
de kalacak olanlar ile Fransa tabiiyetinde bulunacak olanlar tefrik edile
rek iki nüsha üzerine tanzim olunacak defteri olbabda yazılacak raport 
ile maan bir nüshası Babıaliye takdim ve diğer nüshası Fransa Sefa
retine ita olunacaktır. 

Madde 6 —İşbu sureti itilâfiyenin tatbikatında devleti aliye me-
murile konsoloslar beyninde mübayeneti efkâr vukuunda olbabda ta
rafeynden gönderilecek tekarir üzerine Babıâli ile sefaret beyninde ka
rar verilecektir. 

Madde 7 — Hükümeti seniyenin malûmatına göre yerliden vesair 
memaliki şahane ahalisinden bir takım müseviler birer suretle Fransa 
pasaportu istihsal ederek Cezayirliler misillû bunlar dahi Fransa tabii
yeti iddiasında bulunduklarından bu sırada o makulelerin sıfatı tabiiyeti 
dahi tashih edilecektir. 

Madde 8 — Filistinde veyahut memaliki şahanenin cihatı sairesin-
de mütemekkin Cezayirliler hakkında aynı muamele icra olunacaktır. 

Madde 9 — Bundan böyle dahi memleketlerini terk ederek sair 
memaliki şahanede tavattun arzusile hicret eden Cezayirliler devleti 
aliye tebaası misillû kabul ve hükümeti seniyece tensip olunacak arazide is
kân edilecektir şu kadar ki Fransa tabiiyetinde olarak limaslahatin pasa
port ile gelenler iki sene müruruna değin avdete mükellef tutulup bu müd
det hitamında azimet etmedikleri veyahut iki seneden akal bir müddet gay
bubet ederek evvelce bulundukları vilâyete yine avdet ettikleri halde 
isimleri nüfus defterine kayıd olunarak haklarında sair tebaai devleti 
aliye misillû muamele olunacaktır. 
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No: 130 — 5 recep 1301 tarihli memurini mülkiye terakki 
ve tekaüd kararnamesinin 30 uncu maddei 

muaddelesi 

9 rebiülahır 1307 — 21 teşrinisani 1305 

Maluliyet üzerine tekaüdünü taleb edenlerden müddeti meşrûtai 
tekaüdü dolduranların maluliyet ve ikmali müddeti hizmet suretlerinden 
hangisi menfaatlerine daha muvafık ise olsuretle tekaüdleri icra edilir. 

No: 131 — Gosina ve, Bilâve ahalisinin Karadağlıya giden 
arazilerinin hasılatının istihsali ve hududun tayini 

hakkında irade 

Gosina ve Bilâve ahalisinin Karadağlının ziri idaresine geçmiş olan 
arazileri hasılatını istifa etmelerine emaretçe ikaı müşkilât olunma
sından dolayı Çetine Sefiri sabık Saadetlû Cevat Paşanın celbile icabı 
hal tezekkür kılınmak üzere teşkili muktazayı iradei seniyei hazreti pa-
dişahiden olan komisyonu acizanemiz dairei celilei asafanelerinde mü-
kerreren biliçtima icrayı tedkikat edildi ve paşayı müşarünileyhin Gi-
ride vukuu memuriyeti cihetile celbi kabil olamamış ise de o aralık 
Çetineden Dersaadete gelmiş olan Petresburg Sefiri lâhikı Saadetlû 
Hüsnü Paşa Hazretlerinden bu husus hakkında ahzı malûmat ve izahat 
olundu. 

Evrakı mevcude meallerinden ve müşarünileyh Hüsnü Paşanın ifa
dan şifahiyesinden müsteban olduğuna göre mukaddema Karadağ Pren
sinin Dersaadete geldiği sırada yani altı sene mukaddem Prensi mü
şarünileyhle beraber gelmiş olan Emaret Hariciye Müdürüne makamı 
celili asafanelerinden hudud meselesine dair irsal olunan takrirde hu
dudun taktii için dermeyan olunan şeraitten birisi de efradın emlâkle
rinden ve bu emlâkin varidatından serbestii istifadeleri hususu olup bu 
şerait müdürü mumaileyhin cevabnamesinde kabul edilmiş iken ahalii 
merkumenin arazileri hasılatlarını istifa edebilmeleri zımnında Çetine 
Sefareti Seniyesince icrayı teşebbüsat olundukça emaret mezkûr tak
rirlerde hasılatı sabıkadan bilhassa bahsedilmemiş olmasını serrişte 
ittihaz eyleyerek hasılatı mezkûrenin tahdidi huduttan mukaddemi için 
tesviyesine dair bir gûna taahhüd sebketmediği iddiasını ortaya koy
muş ve bu iddianın reddü cerhi için bir hayli muhaberat cereyan ey-
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leyerek ve sefareti seniyece bir çok mesai sarf olunarak nihayet geçen 
sene teşrinievvel içinde Prensin tahtı riyasetinde müşarünileyh Hüsnü 
Paşa dahi hazır olduğu halde akdolunan meclisi müzakerede verilen 
karar mucibince ashabı arazinin müstediyatını mahallinde tedkik ve 
arazinin adedini muhacirin ile ashabı arazinin adedi nisbetinde tayin 
ve arazii mezkûrenin hangi tarihlerde zer olunmuş olduğunu tasrih, ye 
hasılatı müterakimenin miktar ve fiyatını takdir ve tahmin eylpmek 
üzere tarafeynden ikişer azadan mürekkeb bir komisyon teşkil olunmuş 
ise de tarafeyn memurları arasında ihtilâf zuhurile iş yine teahhürata 
uğramıştır. Komisyonu acizanemizin teşkili hakkında nezareti celilei 
daverilerine varid olan 29 cemajiyelevvel 1306 tarihli tezkerei samiyei 
cenabı sadaretpenahiye melfuf Kosoya Vilâyeti celilesi telgrafnamesi 
suretinde zikrolunan muhtelit komisyonca zuhur eden ihtilâf tafsil olun
duktan sonra işin bir hüsnü neticeye isali için hasılatı mebhusenin bu 
sene aynen itası ve bu sene hasılatı kıymeti muhammenesinin sinini sa
bıka hasılatı müterakimesinin sureti tesviyesi için esas ittihazı müna
sib olacağı izbar olunmuş ve ancak bu sırada sefareti müşarünileyhadan 
varid olup meyanei acizanemizde kıraat olunan tahriratta işin ol suretle 
tesviyesi zımnında vilâyeti müşarünileyhadan doğrudan doğruya se
fareti seniyeye vuku bulan iş'ar üzerine emaret Hariciye Nezaretine 
yazılan takrire alınan cevapnamede bu mesele hakkında beynettarafeyn 
bir sureti tesviyei kat'iye hasıl olmuş olsa bile hükümeti seniye Şekû-
lar ve Rogova ahalisi arasında nahiye hududlarını tayin ve Rogovalılar 
tarafından işgal olunan tarla ve çayır ve meraları istirdad ile Şekûlar 
ahalisine teslim edeceği hakkındaki taahhüdatını icra buyurmadıkça bu 
sene ve sinini saire hasılatını tesviye hususunu Karadağ Hükümetinin 
taahhüd edemiyeceği ve bu nahiye hududları meselesinin tesviyesinden 
itibaren hasılatı mezkûrenin tediye olunacağı gösterildiği izbar olunma
sına mebni hasılat işinin vilâyetin reyi veçhile tesviyesi talebinde İsrar 
gösterilmekten bir semere hasıl olamıyacağı anlaşılmasına ve diğer 
taraftan Brane Kaymakamı Mehmed Beyin Şekûlar ahalisine aid mer'-
aların hududlarını bir Karadağ komiserile bilittifak mahallinde tayine 
ve iki kule inşasına hudud komisyonu kararile memur edilerek Rogova-
lıların bu hususa muvafakatlarını istihsal eylemişken işin yine teahhür 
ettiği beyanile hudud komisyonu mukarreratının bir an evvel icrası aha-
lü mahalliyenm menafii iktizasından, olduğu sefareti seniyenin işjaratı 
ve Hüsnü Paşanın ifadatı cümlesinden olmasına mebni evvelemirde bu 
nahiye hududlarının tahdidi hususunun sebebi tehirini istilâmen 
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Dahiliye Nezareti Celilesinden vilâyeti müşarünileyhaya telgrafname 
keşide ettirilmiş idi. Bu kerre vilâyeti müşarünileyhadan varid olup ko
misyonda kıraat olunan telgrafnamei cevabide mezkûr mer'a ve çayır
ların tahdidi emrinde teminat almak üzere Rıogova rüesası Ipeke celb-
edilmiş ise de Şekûlar ve ıRogova mer'alarının tahdidi hudud sırasında 
Barice ile Mukre arasında rekzedilen alâmet tasdik edilmiş olup Şe
kûlar Sekerke tabir ettikleri Rıkkai Hace mevkii devleti aliye arazisin
den olduğu halde bitaraf bırakıldığı ve mezkûr alâmetin alt tarafında 
kule inşası dahi komisyonca kararlaştırılmış idiğünden Şekûrlarlılarla 
aralarında yeniden tahdid,edilecek mer'a olmadığı ve kendileri olvakıt-
tanberi mezkûr bitaraf araziye geçmemişler iken Şekûlann bitteca-
vüz biçip topladıkları otuz tepe kadar kiyah Hükümet tarafından zabt-
ettirilmeyipte Şekûlarlılara bırakılacak olursa kendileri gidip ihrak 
edecekleri ifadesinde İsrar ettiklerinden münazeünfih olan çayır ve 
mer'aların tahdidi ile Şekûlarhların oralara vusulüne mümaneat az
minde oldukları İpek (Mutasarrıflığının iş'arına atfen iş'ar olunmuştur 
ve Karadağdaki arazi ashabının hasılatlarının istihsali hakkındaki 'is
tidalarının leffile kezalik Nezareti Dahiliyeye gelen bir kıt'a tahriratta 
dahi bu hasılat işinin teahhürü çayır ve otlakların tahdidi meselesinin 
dahi tehirini istilzam etmekte bulunduğu gösterilmiştir. Keyfiyet ledet-
teemmül vilâyetin marüzzikjr telgrafnamesinde ahalinin tahdid edilecek 
nahiye hududları olmadığını beyan eyledikleri muharrer ise de tahri
ratı mebhusei ahirede çayır ve otlakların tahdidi meselesinin vücudu 
itiraf olunmakta ve fakat hasılat meselesinin ademi tesviyesi bu nahiye 
hududları işinin dahi teahhürüne badi olduğu gösterilmekte olup ancak 
ihtidayı emirde emareti hasılat meselesinin tesviyesini bu nahiye hu-
dudlarmın tayinine talik etmişken şimdi Hükümeti seniyece de bilâkis 
bu hududun tayini hasılat meselesinüı tesviyesine muallâk tutulmuş 
olsa emaretin tebligatı ahiresinin haiz olduğu nıahjyeti karjyeye nazaran 
pir. semere hasıl olamıyacağı ve belki bu işte ötedenberi taallülden hali 
kalmayan ve hasılatın tesviyesini pek güçlükle ve bir sureti meşrutada 
taahhüd edebilen emarete bu taahhüdünün icrasından kaçınmak için 
serrişte verilmiş olacağı ve bu ise mahzurdan salim olamıyacağı derkâr 
olmasına ve diğer taraftan asıl hudud işi evvelce rehini hitam olup ara
da yalnız bazı nahiyelerin tefrikinden ibaret bir ihtilâf kalmış ve bu
nun tesviyesi ise zaten hudud komisyonu mukarreratından, bulunmuş 
olup bu mukarreratın mevkii icraya vaz'ı maslahatan lâzımeden olduğu 
gibi tarafeyn, ahalii hududiyesi arasında münazaatın bertaraf edilmesi-
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ni mucib olacağına ve bu suret icra edildiği halde artık emaretin bir 
gûna itiraz serdine hakkı, kalamıvacağı cihetle sinini sabıka ve atiye ha
sılatının taahhüdü vakii veçhile tesviyesini bihakkın taleb edebileceğimize 
nazaran ahalii mezkûrenin ikaı müşkilât etmemeleri için ittihazı teda
biri hakimane ile zikrolunan nahiye hududlarının gelecek hasad vak
tinden evvel tahdidi hususunun bir hüsnü neticeye isali zımnında ca
nibi vilâyete evamiri kat'iye itası ve sefareti seniyei müşariinileyhaya dahi 
tebligat icrası muvafıkı maslahat gibi mütalea kılınmış ise de icrayı 
icabı vabestei reyi âli olduğunun huzuru samii cenabı sedaretpenahiye 
izbarı mütevakkıfı müsaadei celilei daverileri olduğu tezekkür kılınarak 
evrakı müteferria leffen iade ve takdim edilmiş olmakla emrü ferman 
hazreti menlehülemrindir. 

29 rebiülevvel 1307, 11 teşrinisani 1305 

Arz tezkeresi 

Gosina ve Bilâve ahalisinin Karadağlının ziri idaresine geçmiş olan 
arazileri hasılatının aynen veya bedelen sene besene tesviyesi Karadağ 
Prensile akdolunan mukavele ve muahede icabından olmasile arazii mezkû
renin hasılatı seneviyesinin bittahmin takdiri kıymeti hakkında tarafeyn 
memurlarından mürekkep Branede bir komisyon teşkil olunmuş ise dc 
Karadağ komiserlerinin göstermiş oldukları bazı müşkilât sebebile bu işin 
şimdiye kadar tesviye pezir olamaması hükmü mukaveleye münaf i olmasile 
bu hususa dair Kosova Vilâyetinden varid olan telgrafnamede muharrer 
sureti tesviye veçhile icabı halin Babıâlice tesrii icrası lüzumu yaver-
ekremi hazreti şehriyari Devletlû Derviş Paşa Hazretleri tarafından 
ba arizai mahsusa arzı atabei ulya kılınması üzerine bu iş için Babıâlide 
zevatı münasibeden mürekkeb bir komisyon akdi ve Çetine Sefiri es-
bakı Saadetlû Cevat Paşa Hazretlerinin dahi bu komisyona celbi ile 
icabı halin bir an evvel bittezekkür arzı atabei ulya kılınması muktezayı 
iradei seniyei cenabı padişahiden olduğunu mübelliğ 25 zilkade 1306 
tarihli tezkerei hususiyei devletleri üzerine Hariciye Müsteşarı Devletlû 
Artin Paşa Hazretlerinin tahtı riyasetinde Beylîkcii Divanı Hümayun 
Atrfetlû Raif Efendi ve Dahiliye Müsteşarı Rıdvan Beyefendi Haza-
ratından mürekkeb teşkil olunan komisyondan kaleme alınan mazbata 
ile bu hususa dair Hariciye Nezareti Celilesinin muhabereyi şamil tez
keresi evrakı müteferriai saire ile arzı takdim kılındı. Mazbatai mez
kûre mütaleasından müsteban olduğu üzere salifülbeyan Kosova Vilâ
yetinin telgrafnamesinde Branede teşkil olunan mezkûr muhtelit komis
yonda zuhur eden ihtilâf tafsil olunduktan sonra işin bir hüsnü neti
ceye isali için hasılatı mebhusenin bu sene aynen alınması ve bu sene 
hasılatının kıymeti muhammenesinin sinini sabıka hasılatı müterakime-
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sinin sureti tesviyesi için esas ittihazı münasib olacağı dermeyan olun
makta ise de müşarünileyh Cevat Paşa Hazretlerinin Giride memuriyeti 
cihetile Çetineden gelmiş olan Petresburg Sefiri lâhikı Saadetlû Hüsnü 
Paşa Hazretlerinden alınan izahat üzerine icra edilen tedkikata ve vi
lâyeti müşarünileyhanın iş'arı ahirine nazaran Şekûlar ve Rogova na
hiyelerinde mevcud olan arazinin muhtacı tahdid olduğu anlaşıldığı gibi 
bu yoldaki bakıyei ihtilâfın tesviyesi ise esasen hudud komisyonu mu-
karreratından bulunmuş olup Çetine Sefareti seniyesinin varid olan 
tahriratında dahi hasılat maddesi hakkında beynettarafeyn bir sureti 
tesviyei kat'iye hasıl olmuş ise bile hükümeti seniye Şekûlar ve Rogova 
ahalisi arasında nahiyeler hududunu tayin ve Rogovalılar tarafından 
işgal olunan tarla ve çayır ve meraları istirdad ile Şekûlar ahalisine 
teslim edeceği hakındaki taahhüdatını icra' buyurmadıkça bu sene ve 
sinini sair hasılatının tesviyesi taahhüd edilemiyeceği ve bu nahiyeler 
hudunun tesviyesinden itibaren hasılatı mezkûrenin tediye olunacağı 
Karadağ Hükümetinin cümlei beyanatından olduğu izbar olunup bu 
teklife karşı Hükümeti seniyece hududun tayini hasılat meselesinin tes
viyesine muallâk tutulması münasib ve mahzurdan salim olamayacağı 
ve asıl hudud işi evvelce rehini hitam olup bu yoldaki bakiyei ihtilâfın 
tesviyesi ise berveçhi muharrer hudud komisyonu mukarreratından bu
lunduğu cihetle bu suretin icrası tarafeyn ahaliyi hududiyesi beynin
deki münazaatın bertaraf edilmesini mucib olacağı gibi sinini sabıka 
ve atiye hasılatının taahhüdü vakıı veçhile tesviyesi Hükümeti seniye
nin emaretten bihakkın taleb edip itiraza mahal kalmayacağına binaen 
ahalinin ifayı müşkilât etmemeleri için tedabiri hakimane ittihazile 
zikrolunan nahiyeler hududunun gelecek hasad vaktinden evvel tahdidi 
zımnında canibi vilâyete tebligatı katiye icrası ve sefareti seniyei mü-
şarünileyhaya dahi iş'arı keyfiyet olunması tezekkür olunduğu gösteril
miş ve bu suret muvafıkı hal ve maslahat görünmüş olmakla olbabda 
her ne veçhile iradei seniyei cenabı padişahı şerefmüteallik buyrulur 
ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim 
olundu efendim. 

14 rebiülahır 1307, 26 teşrinisani 1305 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyeyi sadaretpenahileri 
evrakı melfufe ile beraber manzuru âli olmuş ve bu hususun vesile itti
hazile devleti aliye ile Karadağ Hükümeti beyninde fesad ilka olunmasına 
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ve sızıltı çıkarılmasına asla ve kat'a meydan verilmemesi hükümeti ma
halliye memurlarına ekiden tenbih olunmakla beraber bu babda Babıâli-
ce dahi bigayetin iltizamı dikkat olunmak üzere mucibince ifayı muktezası 
hususuna iradei seniyei cenabı padişahı şeref müteallik buyrularak ev
rakı maruza iade kılınmış olmakla olbabda emrü ferman hazreti veliyül-
emrindir. 

15 Rebiyülahır 1307 27 teşrinisani 1305 

m 

No: 132 — Üsküdar ve Kadı Karyesi Osmanlı Anonim Su 
Şirketinin Nizamnamei Dahilisi 

18 rebiülâhir 1307, 29 teşrinisani 1305 

Zirde >aziülimza Stüdgardda mukim Devleti Aliye Serşehben-
deri Mösyö Sinanklen ve Bankı OsmanL Tercüme Odası Müdürü İzzetin 
Sıvacıyan Karabet Efendi ve sabıkan Sefaret kitabetinde bulunan Baron 
dö Vandor ve Dersaadet Havagazı Şirketi Müdiranından Mösyö F. Si-
mon Kandilliden Erenköyüne kadar olan mahallere su celbi ameliyatının 
inşası ile idare ve işletilmesi için İB rebiülevvel sene 1306 tarihli Ferma
nı âli mucibince tarafı Devleti Aliyeden Sıvacıyan Karabet Efendiye 
verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için şeraiti ati-
yeye tevfikan bir anonim şirketi teakil eylemişlerdir. 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanındadır 

Madde 1— Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına tevfi
kan Kandilliden Erenköyüne kadar olan mahallere su celp ve icrası 
ameliyatının inşası ile idare ve işletilmesi için zirde tarif olunacak his
sedaran beyninde bir Osmanlı Anonim Şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Üsküdar ve Kadı Karyesi Su Şirketi 
olacak ve tabiiyeti sıfatile. tabii Devleti Aliyenin kavanin ve nizamatı 
umumiyesine tabi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Dersaadette veya memaliki osmaniye
nin sair bir mahallinde olacak ve memaliki eonebiyede dahi şubeleri 
bulunabilecektir. 
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Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya müd
deti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 
olan altmış beş seneden ibaret olacaktır. 

ÎKÎNCÎ FASIL 

imtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz suretleri işbu nizamnamei dahiliye mel-
fuf olan mukavele ve şartname ahkâmınca bafermanı âli kendisine veri
len hukuk ve taahhüdatı şirkete devretmiş ve şirket sahibi imtiyaz sıfa
tını haiz ve kâffei hukuk ve vezaifçe anın makamına kaim olmuştur. Bi
naenaleyh sahibi imtiyaz fermanı âli ile imtiyaza müteallik kâffei evrakı 
şirkete teslim etmeğe mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi elli bin lirayı osmaniden ibaret olup 
beheri yirmi beş liralık iki bin hisseye münkasemdir. Heyeti umumiye
nin işbu sermayeyi yüzde elli derecesine kadar tezyit etmeğe salâhiyeti 
olacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istih
sal olunduktan sonra sureti kat'iyede teşekkül etmiş addolunacak ve taka-
siti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfınin tediye
sinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye tahvil 
edilecektir. Şirketin hisse senedatının bir tarafı türkçe ve diğer tarafı 
fransızca veya sair lisanlar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin baki ka
lan doksanı şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile IDersaadet 
vesair lâzımgelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî ve gayrı 
resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfiyet olunarak mütalebe 
olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye oluncağa değin senedat 
ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye olun
madıkça kabili havale ve furuht olamıyâcâktır ve bunların havale ve 
furuhtu şirketin defterine kayıd edilerek ziri bayi ile müşteri ve müdi-
randan biri tarafından İmza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti havale 
ve fîıruhtu senette dahi zikir ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı tediye 
olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer buluna
caktır. 

Madde 9 — Hisse senetleri şirket nazarında kabili inkisam değil
dir. Ve şirket her hisse için bir sahib tanır bir hissedarın varis veya 
dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını 
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talep ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler 
ve istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti umumi
yenin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmıyan hisse 
senedatının sahihlerinden teahhüraü vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete ha
cet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevi yüzde altı hesa
bile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen senedat 
ashabı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi satmağa salâhiyeti 
alacaktır ve bu makule satılması lâzım gelen hisse senedatının numara
ları gazeteler marifetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş 
gün sonra şirket hiç bir güna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olma
mak ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve 
borsalarında henüz alınıp satılması kabul olunmamış ise müzayede ta
rikile hisseleri sattıracaktır. 

Bu veçhile furuht olunan senedat ibtal olunacak ve müşterilere eski 
senetlerin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita kılınacaktır. 
Şirketin matlubu tevkif olunduktan sonra fazlası satılan hisse senedatı
nın ashabına ita ve esmanı mezkûre şirketin tesviyei matlubuna kifayet 
etmediği takdirde noksanı kendisinden talep ve istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır. 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafından 
mansub ve beşten on bire kadar azadan mürekkep bir meclisi idareye 
ihale olunacak ve şu kadar ki ilk üç sene müddet için teşkil olunan mec
lisi idare heyeti Yaveranı Hazreti Padişahiden ve Ferikanı kiramdan saa-
detlû lstrekir Reşid Paşa Hazretleri ve Brüksel Hava Gazı Şirketi Mü
dürü Umumisi Mösyö Teodor ve Restratin ve Devleti Aliyenin Stütgard 
serşehbenderi Mösyö Sinanklen ve sabıkan sefaret kitabetinde bulunan 
Baron dö Vandor ve Dersaadet Hava Gazı Şirketi Müdiranından Mösyö 
F. Simon ve Bankı Osmani Tercüme odası Müdürü İzzetlû Sivacıyan Ka
rabet efendi nam zatlerden ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti 
umumiyenin tasvibine arzolunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Üç sene müddet için tayin olunan azanın müddeti me
muriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye intihap olunacak aza
nın ilk teceddüdünde kur'a ile ve andan sonra kıdem itibarile her sene 
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bir veya ikisi çıkarılarak yerlerine aharı intihap 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 lâbüttür. Meclisi idare şirketin merkezi 
olan Dersaadette içtima edecektir. Miizakeratın muteber olması lâakal 
nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi idarenin ka
rarları hazır bulunan azanın akseriyeti ârasile muteber olur tesavii 
âra vukuunda keyfiyet içtimai âtiye talik edilir ve anda dahi tesavii 
âra vuku bulur ise mevzuubahis olan madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kaydo
lunur. Ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan aza tarafından imza edilir. 
Zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak için reis veya 
vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri şirketin beş hisse 
senedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure şirketin sandığına 
tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılamıyacaktır. Bun
ların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin 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 onların yerine muvakkaten aza 
tayin eyliyecek ve intihabı kat'î gelecek heyeti umumiye tarafından icra 
olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis \ e reis 
vekili intihap eder ve reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet etınek üze
re azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya mu
vakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet etmek 
üzere azadan birini tayin edebilirler şu kadar ki vekâlet edecek azanın 
kendi reyinden başka birden ziyade reyi olamıyacaktır. 

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 mahakimde 
bizzat veya bilvekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut tamamen azasından bir 
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veya bir kaç zata ba vekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi ca
riyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil 
eyleyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temettüattan 
başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahzedecek-
lerdir. tşbu ücretin miktarı heyeti umumiye tarafından tayin kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASİL 

Heyeti umumiye beyanındadır. 

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

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene şehri nisanda meclisi idare 
tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akti içtima eder bun
dan başka meclisi idare icab ettikçe sureti fevkalâdede olarak heyeti 
umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal iki 
hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkeb olacaktır. Heyeti 
umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hissedaranın 
her iki hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki yüzden ziyade reyi ola
mayacaktır. 

Madde 26 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir mah evvel 
yirmi dördüncü maddede beyan edildiği veçhile gazetelerle ilân oluna
caktır. 

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten 
şirket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse senedatına malik hissedar
lar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede hazır 
bulunacak hissedaranın mutasarrıf 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. 

tşbu heyeti umumiyenin def'ai ulâ içtimaında hazır bulunan his
sedaranın asaleten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mik
tarı derecei kifayede olmadığı halde heyeti umumiye ikinci de fa olarak 
içtimaa davet edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin miktarı 
ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş 
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olan hususat hakkında icrayı müzakerat edeceklerdir. Ve bu veçhile cere
yan eden müzakerat mer'î ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile ikinci 
içtima beynindeki müddet on beş günden dun ve bir mahdan ziyade ol
mayacak ve ikinci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icabedenlere 
gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder ve 
reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis ve
kâletine intihab ederler. 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 ekseri
yeti ara ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddın cetveli meclisi 
İdare tarafından tanzim edilir. İşbu cetvele dahil olacak mevad meclisi 
idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu hisse
lerin bedeli şirket sermayesinden lâakal yüzde onuna baliğ olan hisse
daran tarafından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün evvel vukubulacak 
ieklifattan ibaret olacaktır. 

İşbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti umumiyede müzakere 
olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki için gerek 
hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddit 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 ledelmüza-
kere ya kabul veyahut reddeder. Ve hissei temettüü tayin eyler. Tebdili 
iktiza eden meclisi idare azasının yerlerine diğerlerini nasbeder ve şir
ketin bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakere karan kat'î ita 
ve meclisi idarenin icabeyler ise iktidannı tevsi eyler. Fakat heyeti 
umutaiyede asaleten ve vekâleten şirketin sermayesinin lâakal sülüsanına 
müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça sermayenin tezyi
dine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zaptolunan müzakeratı bir defteri 
mahsusa kayıd ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa memur 
olanlar ve kâtib tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her içtima
ında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her birinin 
hamil olduğu hisselerin mikdannı mübeyyin bir cetvel tanzim ile mevcut 
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olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü varakasına rabt 
ve talep vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclilihticac ibraz olunacak heyeti umumiyenin zabıt 
sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya vekili tarafın
dan imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâmına 
tevfikan verilecek kararların kabulü kaybolan veya muhalif reyde bulu
nan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hetabatı seneviye ve müfredat defteri 
beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasından bed'ile 
kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur fakat birinci senei maliye 
müstesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi kânunu
evvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır. Meclisi 
idare her sene nihayetinde şirketin matlubat ve düyunatmı havi bir def
teri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı he
yeti umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae ve tebliğ 
edecek ve hini içtimaında takdim eyleyecektir heyeti umumiyeye dahil 
olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr defterleri ve hesabatı 
mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmale mahsup 
akçe beyanındadır. 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvel;! bila
istisna hisselerin cümlesine tediye olunan sermaye miktarı için faiz ola
rak yüzde altı ve saniyen ihtiyat akçesini teşkil etmek üzere yüzde beş 
ifraz olunduktan sonra kusurunun yüzde onu mütesaviyen müdiraııa ve 
yüzde doksanı hissei temettü namile hissedarana tevzi edilir. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene bir mik
tarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı safiyeden her se
ne yüzde beş miktar akçenin ifrazına karar verebilir. 

Ve şu halde kura isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei 
temettü verilecek ve fakat faiz ita olunmayacaktır. 
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YEDİNCÎ FASIL 

İhtiyat akçesi 

Madde 38 — 36 nci madde mucibince temettüatı seııeviyeden hasıl 
olacak ihtiyat akçesi masarifi fevkalâde ve gayri melhuzaya karşılık 
tutulacak ve işbu akçenin miktarı şirket sermayesinin öşrüne müsavi bir 
raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olunmayacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde altı faiz itasına 
kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edilebilecek
tir. 

Madde 40 — Şirketin inkızayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle hisse
daran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kafi muamelâtı 
beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeple olursa 
olsun heyeti umumiyeyi içtimaa davetle şirketin müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini teklif 
edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile birleşmesi 
maddeleri hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

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

Madde 43 — Şirketin müddeti münkazi oldukta veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesholundukta içtima eden heyeti umumiye şirketin su
reti kat'ı muamelât ve hesabatma karar verecek ve kat'ı hesap için bir 
veya bir kaç memur tayin edecektir, heyeti umumiye şirketin mevcud ol
duğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar ve 
salâhiyetini istimale devam edecektir. Kat'ı muhasebe memurları heyeti 
umumiyenin kararı ve hükümeti seniyenin müsaadesile şirketi mefsuha-
nın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete veya ahar bir 
kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir. 

Madde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husu-
sata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket serma
yesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran hazır 
olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 
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No: 133 — Mektebi Tıbbiyei Askeriye! Şahane talebesinden 
iki sene birbirini müteakiben terfii sınıf edemiyenlerin 

askere alınması hakkmda iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 
Mektebi tıbbiyei şahane talebesinden bilimtihan terfii sınıf edemi-

yenler hakkında olunacak muameleye dair bazı ifade ve istizanı havi 
makamı seraskerinin Şûrayı Devlete havale buyurulan tezkeresi Tanzimat 
Dairesinde kıraat olundu. 

Mealinde mekâtibi askeriyede iki sene biri birini müteakib imtihan 
veremiyerek bir sınıftan geri dönenlerin neferlikle alaylara verilmesi 
şakirdanın tahsil ve terbiyesince tesiratı matlubeyi mucib olmakla bera
ber mekteplerde bulundukları müddetçe canibi Devletten edilen masa
rifin dahi bütün bütün heder olmamasını müstelzim bulunduğuna ve 
mekâtibi şahanenin cümlesi bir olduğu halde mektebi tıbbiye talebesin
den terfii sınıf edemiyenler hakkında başka yolda muamele icrası müna
sib olamayacağına binaen mektebi tıbbiye şakirdanından dahi iki sene 
biri birini müteakib imtihan veremiyenlerin neferlikle asakiri şahane 
silkine kaydolunarak bunlardan tebaai müslimeden olanların umum 
taburlarda silâh endaz silkinde ve tebaai gayri müslimeden bulunanların 
dahi hastane hizmetçiliği ve sanayi alayları gibi hidematı askeriyede altı 
sene müddetle bilâ terfi istihdam olunmalannın usul ittihazı istizan olun
muş ve sureti işar diğer mekâtibi askeriyei şahanede mer'i olan usulün 
mektebi tıbbiye talebesinden terfii sınıf edemiyenler hakkında dahi tat
biki demek olmakla esasen muvafıkı maslahat olduğu gibi mektebi mez
kûr talebesinin tehzibi hal ve si ret ile derslerine çalışmalarına dahi medar 
olacağı dergâr bulunmuş olduğundan bermucibi istizan icrayı iktizası 
hususunun makamı müşarünileyhe havalesi tezekkür olunmakla ifayı 
muktezası babında emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

28 rebiülâhır 1306, 19 kânunuevvel 1304 

Meclisi Mahsusu Vükelânın Mazbatai müzeyyelesi 
Şûrayı Devlet Tanzimat dairesinin meyanei «cizanemizdc kıraat 

olunan işbu mazbatasında mekâtibi askeriyede cari olan usule tevfikan 
mektebi tıbbiyei şahane talebesinden dahi iki sene biri birini müteakiben 
imtihan veremiyenlerin neferlikle asakiri şahane silkine kaydolunarak 
bunlardan tebaai müslimeden olanların umum taburlarda silâh endaz 
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silkinde ve tebaai gayri müslimederı bulunanların dahi hastane hizmet
çiliği ve sanayi alayları gibi hidematı askeriyede altı sene müddetle bilâ 
terfi istihdam olunmalarının usul ittihazı dairei askeriyenin iş'arı üzeri
ne tezekkür olunduğu gösterilmiş ve bu suret talebenin tahsil ve terbi-
yesince tesiratı matlubeyi müstelzim olmasile esasen yolunda görünüp 
ancak altı sene müddet ağırca göründüğünden esbabı makbuleye müb-
teni olmaksızın biri birini müteakiben iki sene terfii sınıf edemiyen ta
lebe hakkında berveçhi muharrer ittihaz olunacak muamelenin bir istib
dat zamanı olan üç seneye hasr ve tahdidi münasip olmasile ol veçhile 
icrayı icabı müttehiden tasvib olundu ise de katıbei ahvalde emrü fer
man Hazreti Veliyülemir efendimizindir. 

9 cemaziyelâhir 1306 

Arz tezkeresi 

Mektebei tıbbiyei şahane talebesinden iki sene biri birini müteakib 
terfii sınıf edemiyenler hakkında sair mekâtibi askeriye şakirdamna 
tevfikan ittihazı lâzım gelen muameleye dair Şûrayı Devlet Tazminat 
dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olunan mazbatası 9 cema
ziyelâhir 1306 tarihli tezkerei senaverî ile arz ve takdim kılınmıştı. Hu
susu mezkûr hakkında bu defa tarafı seraskeriden varid olan tezkere maz
batasının nüshai saniyesi ve zeyl suretile beraber arz ve takdim olunmağla 
ber mucibi mazbata ifayı mukteziyatı hususunda her veçhile iradei 
seniyei cenabı padişahî şeref müteallik buyurulur ise mantuku münifi; 
infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî terkim olundu. 

15 rebiülahir 1306, 27 teşrinisani 1305 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu: 

tezkerei saniyei sedaretpenahilerı üzerine mucibince iradei seniyei ce

nabı hilâfetpenahi şeref müteallik Duyurulmuş olmağla olbabda-.. 

17 rebiülahir 1307, 29 teşrinisani 1305 
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N o : 1 3 4 — Üserayı zenciye t icaretinin m e n ' i n e dair kanun 

22 rebiülâhir 1307, 4 kânunuevvel 1305 

Madde 1 — Memaliki Osmaniyede üserayı zenciye ticareti ve me
maliki Osmaniye ve müştemilâtının her tarafına üserayı zenciye idhali 
ve onların berren ve bahren memaliki osmaniyeden müruru ve diyarı 
ecnebiyeye ihracı memnudur. 

Madde 2 — Hizmetçi sıfatında ve sahip ve sahibeleri refakatinde 
harice gidecek ve tayfa sıfatile tüccar sefaininde bulunacak üserayı zen
ciye memnuiyetten müstesnadır ancak hizmetçi zencilerin sahipleri ye
dinde sin ve şekillerini gösterir ve sahip ve sahibelerine ne sıfatla refakat 
ettiğini zikreder bir şehadetname bulunacak ve tayfa sıfatile gemilerde 
kullanılan üserayı zenciyenin dahi adad ve eşkâli ve sureti istihdamları 
sefinelerin tayfa tezkerelerinde tasrih kılınacaktır. 

Madde 3 — İkinci maddede tarif olunduğu veçhile sahipleri yedin

de şahadetname olmayan ve tayfa tezkeresinde mukayyed bulunmayan 

üserayı zenciye hür addolunarak yedlerine mahkeme canibinden ve 

mahkeme bulunmadığı surette hükümeti mahalliye tarafından ıtıkna-

meler verilip sahiplerine esir tüccarı nazarile bakılır fakat bunlar o mi

sil lû tüccardan olmadıklarını isbat ederlerse mücazatı kanuniyeden mafu 

olurlar. 

Madde 4 — Memaliki Osmaniyeden diyarı ecnebiyeye gidecek azadlı 

zencilere azadlı ve hür ve şahıslarına bilâ kaydüşart mutasarrıf olduk

larını mübeyyin birer pasaport verilecektir. Ancak ikinci madde muci

bince hizmetçi sıfatile sahipleri refakatinde bulunacak zenciler için veril

mesi lâzım gelen evrakı resmiyede bunların 9İn ve eşkâli ile ciheti refa

katleri tayin ve tasrih kılınacaktır. 

Madde 5 — Birinci maddede beyan olunan memnuiyet hilâfında 

doğrudan doğruya veya bilvasıta üserayı zenciye ticaretinde medhali 

sabit olan eşhas ile maiyetleri ve üsera taşıyan sefain kaptanları birinci 

defada birer sene hapis cezasile mahkûm olurlar ve mukerrirleri hak

larında her defa için müddeti hapse birer sene zam olunur ve her halde 

bunların ellerinde bulunacak üsera bilâ bedel zaptolunup üçüncü mad

de mucibince yedlerine ıtıknameler verilir. 

Madde 6 — Hilafı memnuiyet ele geçecek üsera meyanında sabi ve 
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müra'hik zuhur eylerse bunların ticaretinde bulunanlar ve kat'ı uzuv 
veya kanunen men edilen sair muamelenin icra olunduğu tahakkuk 
ederse o makule cinayetin faili olanlar beşinci maddede gösterilen ceza
dan başka ceza kanununun mevaddı mahsusasında muayyen mücazat 
ile dahi mahkûm olurlar. 

Madde 7 — Memaliki osmaniyenin bir tarafında altıncı maddede 
beyan olunan kat'ı uzuv gibi cinayetlerin ve sabi ve mürahık zenci esa
retinin vukuu istihbar veya müşahede olundukta hükümeti mülkiye me
murları kanunen haiz oldukları salâhiyet dairesinde maznun olan eşhası 
derdest ve tevkif ederek tahkikatı evveliyeyi natık zabıtname ve maznunu 
aleyhlerin haklarında medarı hüküm ittihaz olunabilecek sair evrakı 
müsbite ile beraber aid oldukları mahakime teslim edeceklerdir. 

Madde 8 — Devleti Aliye ile ingiltere Devleti beyninde 11 re-
biülâhır sene 97 tarihile akdolunan mukavelename mucibince Devle-
teynin sefaini harbiyesi üserayı zenciye sefainine tesadüf ettikleri halde 
gerek Osmanlı sancağını hamil olsun ve gerek İngiliz bayrağı altında 
bulunsun sefaini mezkûreyi ve edevat ve eşyasını derdest edeceklerdir 
ve bunlardan ingiliz bayrağını hamil olanlar sefaini Osmaniye tara
fından tutulduğu halde muamelei kanuniyenin icrası ve mev'ud olan 
mükâfatın istihsali için İngiliz Hükümetine teslim edileceği gibi Os
manlı sancağını hamil olupta Devleteyn sefaini harbiyesi tarafından 
derdest edilecek üserayı zenciye gemileri dahi Hükümeti Osmaniyeye 
teslim olunarak mükâfat muamelesi ifa olunacaktır. 

Madde 9 — Derununda üserayı zenciye bulunan bir sefine tutu
lup Hükümeti Osmaniyeye teslim olundukta sahibinden ve sahibi ma
halli aharda bulunduğu surette kaptandan mahkeme marifetile üsera-
nın beheri için beşer Osmanlı altını cezayı nakdî alınıp gemiyi tutan 
sefine zabitan ve efradına mükâfatı nakdiye olarak ita kılınır ve masarifi 
muhakeme dahi mahkeme için başkaca tahsil olunur. Tutulan sefinenin 
sahip veya kaptanı zikrolunan cezayı nakdî ve masarifi muhakemeyi ifa
dan imtina ederse hamulenin gayrı sefineye müteallik eşyadan onların 
istifasına kifayet edecek mikdarı ve kısmen kâfi olamazsa tamamı bil-
müzayede mahkeme marifetile satılır ve bu da tekabül etmezse yine 
mahkeme tarafından sefine furuht olunur ve bu suretle satılacak gemi 
pahasından mahkeme masrafı ve mükâfatı nakdiye çıktıktan sonra 
fazlası kalırsa sefinenin sahibine teslim kılınır işbu sefain ve edevat 

ve eşya furuhtu hakkında mahkemei müteallikalarından sadır olan 
hükümler kat'î olacaktır. 
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Madde 10 — Üserayı zenciye ticaretinden dolayı vukubulacak mu-
hakemlerde müddeiumumiler kanunen kendilerine aid vezaifi icra ede
cekleri misillû üserayı zenciye sefainini derdest eden Devlet sefinei har-
biyesi süvarisi dahi işbu muhakematta müddeti şahsî sıfatile bulunabile
ceklerdir. 

e 

No: 135 — Vilâyatta umuru maliyenin sureti idaresi hakkında 
Mülkiye ve Maliye memurlarının vazife ve mesuliyetlerinin 

derecatmı mübeyyin nizamname 

13 cemaziyelevvel 1307, 24 kânunuevvel 1305 

Madde 1 — Vilâyatta emvali devletin kabz ve sarfı hususunda ve emri 
tahsilatta nizamat ve kavaninin ve bilhassa umuru maliye nizamnamesi
nin tayin eylediği vazife ve mesuliyette mülkiye ve maliye memurları 
müşterek olup fakat yedinci maddede gösterildiği veçhile varidat ve 
masarifin hesabatını tanzim ve ita etmek memurini maliyeye aittir. 

Madde 2 — Bilûmum varidatı devletin doğrudan doğruya mal san
dıklarına teslim ve kabzında ashabı yedine ita olunacak ilmühaber 
ve evrakı saireyi sandık eminleri ile kazada mal müdürü ve kaymakam 
ve Livada muhasebeci ve mutasarrıf ve vilâyette defterdar ve vali tahtim 
edeceklerdir. 

Madde 3 — Bilcümle masarifi devletin mal sandıklarından ifası 
memuru mahsusları tarafından ita olunacak senedatı mahsusa ile ashabı 
istihkakın vereceği senedler üzerine memurini maliye tarafından tatbi
katı kaydiyenin icrasından sonra Maliye Nezaretinden o masrafın ita
sını âmir olarak gönderilen havalename tarih ve numarasının iraesile 
«sarfı lâzımgelir» diye tasdik olunmasına ve memurini mülkiye canibin
den «verile» işareti vazı ile tahtim edilmesine mütevakkıftır. 

Madde 4 — Memurini maliye sarfını tasdik ve memurini mülkiye 
dahi verile işaretini vaz ve tahtim etmedikçe memurini maliye ve san
dık eminleri tarafından akçe sarf ve itası kat'iyen memnudur. 

Madde 5 — Evamir ve nizamat hilâfında veyahut tertip ve kaydı 
mahsus haricinde olarak bir akçanın sarfı lâzım gelir diye tasdik olun
masından dolayı memurini maliye münferiden ve bir masrafın takdi
mi nizamat ve evamir ile gösterilmiş olduğu halde hilâfına vuku bulan 
sarfiyattan mülkiye ve maliye memurları müştereken mes'ul olurlar. 
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Madde 6 — Tertibi ve Maliye Nezaretinin emir ve havalesi haricin
de bazı ahvali fevkalâde üzerine lüzum göriinüpte istizana vakit olmayan 
ve tehirinde mazarrat muhakkak olan masrafın tesviyesini mülkiye 
memuru maliye memurundan taleb eylediği halde bunun tertip ve 
havale haricinde olduğu mal memuru tarafından tahriren bir varaka 
ile beyan olunur. Ve mülkiye memuru o varaka üzerine işbu masrafın 
itası mes'uliyetini mühür ve imzası tahtında kabul ederse mal memuru 
mebaliği matlubeyi hemen ita ile beraber mercii mahsusuna malûmat 
vermeğe mecburdur. O yolda bir varaka ita ve mülkiye memurunun 

tahriren emrini istihsal etmeksizin akçe ita olunursa maliye memuru 
mes'ul olur. 

Madde 7 — Vilâyet ve Liva ve kaza muhasebe mal kalemleri mu
amelâtının tensikı kuyud ve talimat ve tarifname ve izahnamesine tat-
bikan tesis ve icrası ve cedavili şehriye ve muhasebatı seneviyenin evkatı 
muayyenesinde tanzimi memurini maliyeye aittir. 

Madde 8 — Yevmiye defterlerinin gerek irad ve gerek masraf cihet
leri usulü dairesinde memurini mülkiye ve maliye tarafından tahtım 
olunacak ve her günkü irad ve masraf ile mevcudun mikdannı ve sened-
Ierini mübeyyin olarak memurini maliye tarafından memurini mülkiye
ye birer musaddak pusula verilecektir. 

Madde 9 — Mal sandıklarından yevmiye defterlerine kayd olun
maksızın taviz suretile ve kayt haricinde alelhesap veçhile para ita olun-
mayıp sandık mevcudunun nakde hasrı hakkında ba iradei seniye neşr
olunan 13 şubat 1303 tarihli talimat ahkâmının memurini maliyeye tah
mil eylediği mesuliyette memurini mülkiye dahi müşterektir. 

Madde 10 — Mal sandıkları memurini mülkiye ve maliyenin neza
reti müşterekeleri tahtındadır. Mülkiye ve maliye memurları müştere
ken ve indelicab münferiden mal sandıklarını evkatı gayri muayyenede 
teftiş ve nakdi mevcudu tadad ve yevmiye yekûnu ile tatbik edip mu
amelece intizam ve emniyet gördükleri takdirde keyfiyeti yevmiye defte
rinin o günkü yekûnu zirine tahrir ve tahtim edecekleri gibi her ayın 
nihayetinde ertesi ayın muamelâtına başlanmazdan evvel memurini mül
kiye tarafından alâ tarikulmünavebe intihap olunacak iki zat ile ma
liye memurlarından mürekkeb bir heyet tarafından sandığın yoklaması 
bilicra varidat ve masarifat ve mevcudun yekûn ve ecnasını havi iki 
nüsha olarak tanzim ve tahtim edilecek hülâsa cetvelinin bir nüshası mal 
ve muhasebe kaleminde alıkonulup diğer nüshası mülkiye memuru va-
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sıtasile kazada ise livaya ve livada ise vilâyete ve vilâyette ise Maliye Ne
zaretine irsal olunacaktır. 

Madde 11 — Memurini mülkiyeden birinin istifa ve infieali vu
kuunda zamanı memuriyetindeki muhasebesini rüyet ettirerek beraatini 
müş'ir bir mazbata ahzına mecburdur. Muhasebe ve mal kaleminden 
yapılacak devir muhasebesile meclisi idareden verilecek mazbatayı ibraz 
etmeyenler ile zimmeti olup ta ifa eylemiyenler diğer memuriyete tayin 
olunamazlar. 

Madde 12 — Memurini maliyenin bu nizamname ve nizamatı sairei 
maliye ile mükellef oldukları kâffei vezaifi maliye ve kaydiye ve hesa-
biyede itasile mükellef bulundukları şehr ve sal cetvellerinin evkatı 
muayenei nizamiyesinde tanzim ve irsali emrinde kusur ve rehavetleri 
görülürse maddeten izah olunarak haklarında memurin muhakemesi ni-
zamnamesile anı müfessir olan izahname ahkâmına tevfikan lâzım gelen 
muamelenin icrasını ve irtikâb ve ihtilas ve sui istimalât gibi ahval 
vukuunda dahi mezkûr nizamname ve izahname mucibince derhal tah
kikatı evveliye icra olunarak ve indel'iktiza işten el çektirilerek tahtı mu
hakemeye alınmalarını Maliye Nezaretine bildirmek mülkiye memur
larının vezaif indendir. 

Madde 13 — Bu nizamname ile memurini mülkiyeye muhavvel 
olan vezaifi müşterekenin ifasında ve bilhassa emri tahsilatta rehavet 
ve idarei maliyece sui tesiratı mucib hal ve hareketleri ve memurini 
maliyeye muavenet ve iraei teshilâtta ademi takayyüt ve mubalâtı gö
rünenler hakkında Babıâlice muamelei muktaziye icra olunmak üzere 
keyfiyeti esbabı mucibesile Maliye Nezaretine bildirmeye mal memur
ları mecburdur. 

Madde 14 — Umuru maliyenin mal memurlarına ihalesi hakkın
daki kararın suveri icraiyeaine dair mukaddema neşrolunan talimatın 
hükmü mefsuhtur. 

Madde 15 — İşbu nizamnamenin icrasına Dahiliye ve Maliye Ne
zaretleri memurdur. 

e 

N o : 136 — 19 r amazan 1299 tarihli R e s m i D a m g a K a n u n u n u n 
22 nc i m a d d e s i n e müzeyye l m a d d e i k a n u n i y e 

14 cemaziyelevvel 1307, 25 kânunuevvel 1305 

14 temmuz 1304 ve 17 zilkade 1305 tarihinde Damga Kanu
nuna zeyledilen fıkaratı kanuniye hükmünce damga resmine tâbi 
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olan devairi resmiye makbuz ve ibra senedatı ve pasaport ve mürur 
ve saydı berrî ve bahrî tezkerelerile emlâk zabıtnamelerini iktiza eden 
pulu yapıştırmaksızın ita eden veya pulu yapıştırıp da işbu kanun ah
kâmına tevfikan ibtal etmiyen veyahut haddi nizamisinden dun pul ya
pıştıran memurlar Damga Kanununun yirmi ikinci maddesi mucibince 
lâzımgelen cezayı nakdiyi ita edeceklerdir. 

No: 137 — Dersaadet Ticaret Odasmm teşkil ve vezaifine 
mütedair 6 safer 1296 tarihli nizamnamenin 

7 nci maddei muaddelesi 

21 cemaziyelevvel 1307, 1 kânunusani 1305 

Yedinci madde — Oda azasının müddeti memuriyeti üç sene ola
cak ise de sülüs itibarile beher sene bir kısmı tebdil olunacağından birin
ci ve ikinci senelerde kur'a çekilerek ve sonraki senelerde kıdem itibarile 
tebdil ve ihraç olunacak ve bunların yerlerine müceddeden ve müteva-
Kyen beşinci maddede gösterilen usul veçhile diğerleri intihab edilecek 
ve azadan müddeti nizamiyesi hitam bulanlar tekrar dahili intihab olu
nabilecektir. 

——• 

No: 138 — Memurin Maliyenin irae edecekleri küfelânm 
tayini derecatı hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Mazbatası 

Memurini maliyenin irae edecekleri küfelâ hakkında bazı ifadeyi 
havi Maliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyrulan tezkeresile 
melfuf cetvel vaki olan taleb üzerine nezareti müşarünileyhadan gönde
rilen Meclisi Maliye Azasından Saadetlû Mecdettin Efendi Hazretleri 
hazır olduğu halde Tanzimat Dairesinde kıraat olundu. 

Tezkerei mezkûrede memurine kefalet edeceklerin tebaai Devleti 
Aliyeden olmak üzere tüccardan ise mensUb olduğu dairei resmiyeden 
esnaftan ise esnaf kethüdaları ketebeden ise kalem zabitleri meclis 
azasından ise mecal is rüesası devair memurlanndan ise âmiri tarafından 
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ve bunlardan gayrı ise mahalleri idare mecalis veya mukavelât muhar
rirleri canibinden servetçe kifayet ve kudretlerini musaddak sened ib
raz ettikten sonra kefaletlerinin kabul olunacağı kefalet nizamnamesinin 
ikinci maddesi ahkâmından olmakla usulü mukarrerei mahsusası mu
cibince teminatı maddiyeye müstenid kefalet iraesine mecbur olan san
dık eminleri ve veznedarlardan maada memurini maliyenin irae ey
ledikleri küfelâ içinde tüccar ve esnafdan bulunanların servetçe kifayet 
ve kudretleri ticaret odaları ve esnaf kethüdaları tarafından tasdik et
tirilerek hükmü nizam icra ve ikmal olunmakta ise de memurinden olan 
küfelâdan ekserinin yalnız miktarı maaşları mensub oldukları devairi 
resmiye canibinden senedat zirine tahrir ve tasdik ile iktifa olunarak 
bu kısım kefillerin servetçe kifayet ve kudretleri hakkında dairelerince 
bir gûna mes'uliyet deruhde olunamadığına mebni memurinin ledelicab 
rub'undan ziyadesi kabili haciz ve tevkif olmayan maaşları itibarile 
kefaletlerinin kabulü Hazinei Maliyenin hukukunu temin edemiyece-
ğinden bahisle badema sandık ümenası ile devairi merkeziye veznedar
larından kemakân nisbeti muayyene dairesinde teminatı maddiye ah-
zolunmak ve eshabı emlâkten bulunan memurini emlâkleri itibarile 
kefaletleri makbul olmak üzere yalnız maaşı olan memurin kefaletinin 
kabul olunmaması ve mal memuriyetleri için on beş bin kuruştan 
yüz bin kuruşa kadar derecatı muhtelife tayini ile kefil olacak şahıs 
tüccar ve esnaftan ise derecei serveti ve ashabı emlâkten ise uhdesinde 
bulunan emlâkin kıymeti mekfulülehin derecei memuriyetine göre 
tayin olunan hadden akal olmaması ve tüccar ve esnafın tahkiki servet
leri hususunda dahi balâda beyan olunduğu veçhile muamele olunmakla 
beraber ashaAı emlâkin mutasarrıf oldukları emlâk kıyemi hakikiye-
sinin Dersaadette devairi belediye ve taşrada mecal isi idare tarafların
dan kefalet senedatı zirine tahrir olunması ve bir memur kefil yerine 
kendi uhdesinde bulunan emlâkini teminat göstermek ister ise andan 
dâhi miktarı muayyenine göre teminat alınması ve memurinden birine 
kefalet edenlerin servet ve emlâkleri diğer bir memur hakkında da ke
falete kâfi olacak kadar ziyade değil ise evvelki kefaletlerinden beri 
olmadıkça diğer memura kefaletlerinin kabul edilmemesine ve ale
lûmum kefalet senedatının mukavelât muharrirleri ve mukavelât mu
harrirleri olmayan yerlerde mukavelât muharriri vazifesini ifa eden 
mahkeme başkâtiplerine ve anlarda olmayan yerlerde mecalisi idareye 
tasdik ettirilmesine itina olunması hususlarının usul ittihazı istizan 
olunmuştur. 
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Vakıa memurini maliyeden kefil ahzı zuhur edecek deyinlerinin 
temini istifası maksadına mebni olmakla küfelânın ifayı teahhüde muk
tedir olması lüzumu derkâr olduğu gibi kefillerde aranılacak iktidarın 
dahi kefil olacakları memurun mevkii memuriyet ve derecei mesuliyeti 
ile mütenasib olması muktazi idigünden Nezareti müşarünileyhanın 
esas iş'arı yolunda görünerek memurinin dereoatı ile alınacak kefillerin 
miktarı servetini mübeyyin olan mezkûr cetvelin tetkikına ibtidar olun
dukta muhasebatı umumiyei askeriye nazırından birinci derece muha
sebeciler misillû kefil ahzolunacağı muharrer ise de 28 zilkade sene 
1305 tarihli takdim olunan mazbatada esbabı tafsilen arz ve beyan olun
duğu veçhile sıfatı askeriyeyi haiz olan malmemurlarından kefil alın
maması mukarrer olduğundan ve muhasebatı umumiyei askeriye na
zırı sıfatı askeriyeyi haiz bulunduğundan nazırı müşarünileyhden dahi 
kefil ahzolunmasını tazammun eden kaydın cetveli mezkû reden tayyıicab 
edeceği gibi ilmiye ve zabtiye muhasebeciliklerinin ikinci sınıfdan ad-
dile muhasebecilerinden seksener bin kuruşluk emlâke mutasarrıf kefil 
istenilmesi mezkûr daireler tahsisatına nazaran çokça olduğundan ve 
üç sınıf üzerine müretteb olan mal müdürleri muavin ve refiklerinin 
dahi yirmi beş ve yirmi ve on beş bin kuruşluk emlâke mutasarrıf ke
fil iraesine mecbur edilmeleri bu hizmetler için muktedir kimselerin 
bulunamamağını mucib olacağından zikrolunan ilmiye ve zabtiye muha
sebeciliklerinin üçüncü sınıf itibarile muhasebecilerinden altmışar bin 
ve mal müdürleri muavin ve refiklerinin dahi yine üç sınıf üzerine 
yirmişer ve on beşer ve onar bin kuruşluk emlâke mutasarrıf kefil irae 
etmeleri veya kefil yerine bu miktar kıymetli mutasarrıf oldukları em
lâki göstermeleri müşarünileyh Mecdettin Efendi ile birlikte bittensib 
cetveli mezkûr bu suretle tashih olunarak nüshai mübeyyezesi leffen 
takdim kılınmış olmakla ifayı muktezası babında emrü ferman hazreti 
menlehülemrindir. 

7 cemaziyelevvel 1307, 18 kânunuevvel 1305 

Memurini Maliyenin irae edecekleri küfelânın miktarı 
servetini natık cetvel 

Kuruş 

100000 Muhasebei Umumiyei Maliye Düyunu Umumiye Tophane 
Bahriye Rüsumat Muhasebecileri için. 

80000 Maatahrir vergi ve meskukât ve maa tahrir vergi idaresinin 
Dersaadet tahsil şubesi ve beytülmal müdürleri ile Muha
sebatı atika Dahiliye, Adliye, Hariciye, Ticaret ve Nafıa, 
Maarif, Şehremaneti, Jandarma, Defteri hakanî, Posta ve 
Telgraf Orman ve Maadin ve meskukât muhasebecileri için. 
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Kuru; 

60000 

50000 

100000 

90000 

80000 
60000 

50000 

40000 

40000 

35000 

30000 

20000 

15000 

10000 

İlmiye ve zabtiye muhasebecileri ve birinci derecede gös
terilen devairi merkeziye muhasebecileri maiyetinde bulu
nan muavinler ile Muhasebe Müdür ve mümeyyizleri. 
İkinci derecede İlmiye ve zabtiye muhasebecileri ve birinci 
derecede gösterilen devairi merkeziye ve memurini saire 
maiyetinde bulunan muavinlerile Muhasebe Müdür ve mü
meyyizleri. 

Varidatı seneviyesi dört yüz bin lirayı tecavüz eden Vilâyat 
Defterdarları. 

Varidatı seneviyesi üç yüz bin liradan mütecaviz ve dörl 

yüz bin liradan dun olan Vilâyat Defterdarları. 

Varidatı seneviyesi üç yüz bin liraya kadar 

Birinci derecede gösterilen Defterdarlar maiyetindeki 
Muhasebe kalemi mümeyyizleri ile varidatı seneviyesi 

yüz bin liradan mütecaviz Elviye Muhasebecileri. 
İkinci derecede gösterileri; Defterdarlar maiyetindeki Mu
hasebe kalemi Mümeyyizleri ile varidatı seneviyesi yetmiş beş 
bin liradan mütecaviz ve yüz bin liradan dun olan ile yüz 
bin lira raddesinde olan Elviye Muhasebecileri. 

Lçüncü deTecede gösterilen defterdarlar maiyetindeki Mu
hasebe kalemi mümeyyizleri ile varidatı seneviyesi yetmiş 
beş bin liraya kadar olan ile yetmiş beş bin lira raddesinde 
bulunan Elviye muhasebecileri. 

Birinci derecede gösterilen Muhasebeciler maiyetindeki Mu
hasebe kalemi Mümeyyizleri ile varidatı seneviyesi kırk 
bin lirayı mütecaviz olan kaza malmüdürleri. 

ikinci derecede gösterilen muhasebeciler maiyetindeki Mu
hasebe kalemi mümeyyizleri ile varidatı seneviyesi otuz 
bin liradan mütecaviz kırk bin liradan dun olan kaza mal
müdürleri. 

Üçüncü derecede gösterilen Muhasebeciler maiyetindeki Mu 
hasebe kalemi mümeyyizleri ile varidatı seneviyesi otuz bin 
liraya kadar olan kaza malmüdürleri. 
Birinci derecede gösterilen malmüdürleri maiyetinde bulu
nan muavin ye refikler. 

İkinci „ „ „ „ „ n n n 

üçüncü „ „ ,. ., „ 
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Meclisi Vükelâ mazbatası 

Şûrayı Devlet Tazminat dairesinin işbu mazbatası meyanei bende-
gânemizde ledelkırae vakıa esbabı muharrereden dolayı memurini ma
liyeden kefil ahzi usulünün ehemmiyeti memuriyet ve derecei mes'uli-
yet ile mütenasip bulunması lâzımeden olduğu gibi olbabda Maliye Ne-
zaretince tanzim ve dairece de tashih olunan melfuf cedvel dahi temini 
maksada kâfi göründüğünden bermucibi mazbata ifayı muktezası müt-
tehiden bittezekkür salifülbeyan cedvel leffen arz ve takdim kılındı ise de 
katibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

20 cemaziyülevvel 1307, 31 kânunuevvel 1305 

Arz tezkeresi 

Memurini maliyenin irae edecekleri küfelânın tayini derecatı hak
kında Maliye Nezareti celilesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel 
mazbatası arz ve takdim kılınmağla münderecatı hususunda her ne veç
hile iradei seniyei cenabı şehinşahi şeref müteallik buyurulur ise mantu
ku münifi infaz edileceği beyanile. 

20 cemaziyelevvel 1307, 31 kânunuevvel 1305 

İradei seniyei mübelliğ hamiş 
Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 

tezkerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei haz
reti Hilâfetpenahî müteallik ve şeref sudur buyurulmuşt olmağla ol
babda emrü ferman hazreti veliyülemirdir. 

21 cemaziyelâhır 1307, 1 kânunusani 1305 

• • o 

No: 139 — Harç tarifesinin 66 ve 67 nci maddeleri makamına 
kaim olmak üzere kaleme alman fıkrai nizamiye 

28 cemaziyelevvel 1307, 8 kânunusani 1305 

Mukavelât muharrirliklerince tanzim ve tasdik olunan deyin sene
datının 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 meblâğı havi bulunanlarından elli kuruş harç alı-
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nacaktır. Ziraat Bankasından akçe istikraz eden zürradan alınacak deyin 
ve kefalet senedlerile gerek varidatı emiriyenin ve gerek aşar üzerinden 
alınan Maarif ve menafi hisselerinin ilzam ve ihalesinde mültezimlerden 
ve küfelâsından alınacak senedlerin tasdiki için dahi işbu harcın nısfı 
istifa olunacaktır. Senedde münderiç vadenin temdidile tanzim olunacak 
mukavelenamenin tasdiki için nısıf harç alınacak ve şu kadar ki bu harç 
on kuruştan noksan olmıyacaktır. 

m 

No: 140 — Ceraimi şah siy eden dolayı memurini mülkiye 
hakkında mahakimi adliyece tahkikat ve muhakematın 

suveri icraiyesine dair iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mazbatası 

Memurinin vezaifi memuriyetine müteallik olmayan ceraimden do
layı tahtı muhakemeye alınmaları hakkında icrası lâzım gelen muamelâtı 
ibtidaiyeye dair Dahiliye ve Adliye Nezaretlerinden tevarihi muhtelif ede 
tam im en sebkeden jş'arda mubayenet olduğundan bahisle istizahı havi 
Van Vilâyetinden Dahiliye Nezaretine varid olan tahrirat üzerine Adliye 
Nezaretile cereyan eden muhabere cevabında iş'aratı mezkûre Şûrayı Dev
let kararlarına müstenid olduğundan mubayeneti vakıanın dahi Şûrayı 
Devletçe halli lüzumu gösterilmesine mebni evrak mezkûre Şûrayı Devlete 
havale olunmakla bu babda Dersaadet İstinaf ve Bidayet Müddeiumumi
leri tarafından ita olunan iki kıt'a müzekkerenin gönderildiğine dair Ad
liye Nezaretinden gelen tezkere ile birleştirilerek tanzimat dairesinde kı
raat olundu. 

İş'aratı vakıa Dahiliye dairesinden 3 zilhicce 1303 ve 23 şevval 
1304 tarihinde takdim olunan iki kıt'a mazbata münderecatına müs-
tenid olup mezkûr mazbatalardan birinde memurini mülkiyenin cera
imi şahsiyeden ve habsi müstelzim olan bir fiilden dolayı icrayı muhake
melerine lüzum göründüğü takdirde tanzim olunacak kararname sureti 
musaddakasmın muhakeme olacak memurun âmirine itasile işten el çek
tirildikten sonra icrayı muhakemesi iktiza edeceği ve diğerinde bir me
mur hakkında ceraimi şahsiyeden dolayı şikâyet ve iddia vukuunda tah
kikatı evveliye icrasile tahtı muhakemeye alınmasına lüzum göründüğü 
halde iradei seniye ile mansub ise bil'istizan iradei seniyei Hazreti Padi
şah i şerefsadir olduktan ve iradei seniye ile mansub değil ise men-
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sub olduğu nezaret veya vilâyetin en büyük memurlarından müsaade alın
dıktan sonra muhakemei cezaiyeye teslim olunması lâzımgeleceği muhar
rerdir. 

Zikrolunan müzekkerelerde müstantıkların Usulü Muhakematı Ce
zaiye Kanununa tevfikan maznunu aleyhi celb ve ifadesini zabtettikten 
sonra kararname tanzim edecekleri cihetle ceraimi şahsîye ile maznunu-
aleyh olan memurin hakkında dahi bu usule mi riayet edileceği yoksa 
kararnamenin gıyaben tedkikat icrasile mi tanzim olunacağı ve katil 
gibi cinayet nev'inden bir cürmü meşhudu ika etmesine mebni derhal 
tevkifi lâzım gelen memurin hakkında ne yolda muamele olunacağı ve ha
fif cünha ve kabahat davalarının delâili kanuniyesi mevcud olduğu takdir
de doğruca ba iddianame mahkemeye müracaat olunmakta bulımrhaBİİe 
memurinin bu kabilden olan ceraimi şahsiyelerinin bu usulden istisnası 
tarafına mı gidilmesi yoksa müddeiumumiler tarafından batezkere âmir
lerine mi müracaat olunması lâzım geleceği ve karan mezkûrun iradei 
seniye ile mansub olmayan memurini mülkiye ile ümera ve zabitanı 
askeriyeye dahi şamil o lup olmadığı istifsar olunmuştur. 

İktizası ledelmüzakere memurini mülkiyenin memuriyetine müte
allik olup rü'yet ve tedkikı nizamı mahsusu iktizasınca mecalisi idareye 
muhavvel olan hususattan maada ceraimi şahsiyelerinden dolayı icra 
kılınacak tahkikat ve muhakemat için müstesna bir usul ve kaidei ni
zamiye olmamasile olveçhile maznunu aleyh olan memurini mülkiye 
hakkında mahakimi cezaiye ile müddeiumumi ve müstantıkları tarafın
dan usul ve kavaidi umumiye ahkâmına tevfikan tahkikat ve muhakemat 
icrası lâzım gelip ancak ceraimi meşhudeden maada ahvalde memurin 
aleyhine dermeyan olunan şikâyattan bi esas olanları dahi bulunarak 
kanunen men'i muhakemelerine gidilebileceği cihetle her nevi şikâyat 
üzerine memuru müştekâanhın dairei istintaka celbile isticvabı kesri nü
fuz ve haysiyetini müstelzim olabileceğinden buna mahal kalmamak için 
müstantıkların müştekiyi ve şahidlerini isti ma ettikten sonra nalaşılacak 
hale göre maznunualeyh olan memuru sureti münasebede celb ile veya
hut tahriren isticvab etmesi iâzımeden olduğu gibi memuru maznun aley
hine dermeyan olunan fiilin hapsi veya daha ağır bir cezayı müstelzim 
olduğu anlaşılır ise hemen hapis ve tevkifi cihetine gidilmeyip yerine 
ahannın tayini gibi idareten iktiza eden tedabirin icrası için olbabda tan
zim olunacak kararname suretinin âmirine itası ve eğer maddei ıriüş-
tekâbiha hafif cünha veya kabahat nev'inden olup da delâili kanuniye-
sinin mevcudiyetine mebni müstantıka havaleye lüzum görülmeyip doğ* 

T. 1 C. 6 F. 32 
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rudan doğruya mahkemeye müracaat edilmek istenilir ve zati madde 
hapsi müstelzim derecede bulunur ise müddeiumumi tarafından kezalik 
memuru müştekâ anhın emrine keyfiyetin iş'arı ile kendisi bairadei seniye 
mansub memurinden ise bil'istizan şerefsadır olacak iradei seniyei hazreti 
padişahı mucibince ve iradei seniye ile mansub memurinden değil ise 
mensub olduğu nezaret veya vilâyetin en büyük memurunun emri üze
rine işten el çektirilerek muhakemesinin icra ve ikmal edilmesi ve ceraimi 
meşhudeden bulunan memurine gelince ceraimi mezkûrenin derkâr olan 
ehemmiyeti fevkalâdesine mebni sureti tahkiki usul ve ahkâmı mahsu-
saya tâbi olduğu gibi çünki zati madde ve emarat ve delâili meydanda 
olmasile maznunualeyh olanların derdest ve tevkifi emrinde gösterilecek 
az bir müsaade kendilerinin firarına meydan vererek asayişi umumiye 
sui tesiri olacağı misillû alenen irtikâbı cürüm eden bir memur hak
kında hedefi itiraz olmak gibi mülâhazata dahi mahal görülemiyeceğin-
den ceraimi meşhudede bulunan memurinin hemen derdest ve tevkif 
olunarak keyfiyetin telgraf ile âmirine iş'ar olunması ve mahakim ve 
müstantıklar tarafından lieclişşehade celbile isticvabına lüzum görünen 
memurlar hakkında usul ve kaidei umumiyesine tevfikı muamele edil
mesi ve mukarreratı maruza ceraimi şahsiyede bulunan ümera ve za-
bitanı askeriyeye şamil olmayıp anlar hakkında müteamel olan usule 
tevfikan hareket edilmesi hususlarının vilâyat ile müstakillen idare 
olunan mutasarrıflıklara ve bilcümle mahakime izahen tebliğ ve iş'ar 
olunmasının Dahiliye ve Adliye Nezaretlerine havalesi tezekkür kı
lındı. Olbabda emrüferman hazreti menlehülemrindir. 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında beyan ve izah olunduğu üzere ceraimi şah-
siyeden dolayı memurini mülkiye aleyhinde şikâyet vukubulduğu halde 
müstantikler tarafından müşteki ve şahidler istima olunduktan sonra 
memuru maznunun sureti münasebede celp ile veyahut tahriren isticvab 
olunması ve hapis ve daha ağır cezayı müstelzim olan ahvalde hemen tev
kifi cihetine gidilmeyip yerine aharının tayini gibi idareten iktiza eden 
tedabirin icrası için müddeiumumi tarafından o memurun âmirine müra
caatla kendisi bairadei seniye mansub memurinden ise bil'istizan şeref 
sadır olacak iradei seniye mucibince ve iradei seniye ile mansub değil 
ise mensup oldukları nezaret veyahut vilâyetin en büyük memurunun 
tensibi üzerine işten el çektirilerek muhakemenin icra ve ikmal edilmesi 
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ve fakat ceraimi meşhudede bulunan memurinin hemen bittevkif âmi
rine bildirilmesi hususlarının usul ittihazı icabı hal ve maslahata mu
vafık olacağından hatimci mazbatada muharrer olduğu veçhile ümera 
ve zabitanı askeriye hakkında müteamel olan usule kemakân tevkifi ha
reket olunmak üzere memurini mülkiye haklarında kaidei mebhusenin 
mer'iyeti zımnında muameJei muktaziyenin ifası müttehiden tezekkür kı
lındı ise de olbabda ve katıbei ahvalde emrüferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

Gurrei cemaziyelâhır 1307. 10 kânunusani 1305 

İrade tarihi: Gurrei cemaziyelâhir 1307, 11 kânunusani 1305 

N o : 141 — İdadi mektepleri bulunan yerlerde Rüşdiye 
mekteplerinin lâğvile tahsisatlarının mekâtibi 

idadiye tahsisatına ilâvesi hakkında 
iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Maarif Nezaretinin meyanei bendegânemizde mütalea olunan tez
keresi mealinden müsteban olduğu üzere aşar ile müsakkafat vergisinden 
muayyen hissei maarifin üç rubu mahallerine ve bir rubu Dersaadet 
mekâtibi muhtelitesine tahsis olunmuşken muahharen hali hazır hazine
den dolayı vilâyat hissesinden bir rubu daha Dersaadet hissesine ilâve 
kılınmasından dolayı ekseri yerlerde mekâtibi idadiye tesis ve idaresi 
kabil olamadığı cihetle idadi mektebi bulunan yerlerdeki rüşdiyeler lâğ
vedilerek tahsisatının mekâtibi idadiye tahsisatına ilâvesile tesis oluna
mayan mekâtibi idadiyenin küşadı lüzumu izbar olunup vakıa ahaliden 
alınmakta olan hissei maarif iktiza eden mekâtibi idadiyenin tesisi kar
şılığı olduğu halde henüz ekser mahallerde mekteblerin yapılamaması 
muvafıkı maslahat olamayacağı gibi sureti iş'ara göre işbu idadi mek
teplerine rüşdiyeye mahsus olan iki yahud üç sınıf zammedildiği halde 
rüşdiye hizmetini dahi ifa edeceği ve lâğvolunacak mekâtibi rüşdiyenin 
muallimin ve hademesinin mekâtibi idadiyede istihdamı kabil olmasile 
açıkta kimse kalmayacağı misillû hali kalacak rüşdiye ebniyesi dahi me-
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kâtibi iptidaiye ittihaz edileceği cihetle mucibince icrayı icabı zımnında 
nezareti müşarileyhaya mezuniyet itası müttehiden bittezekkür tezkerei 
mezkûre leffen arz ve takdim kılındı ise de olbabda ve katıbei ahvalde 
emrüferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

8 cemaziyülâhır 1307, 17 kânunusani 1305 

Arz tezkeresi 

Maarif hissei ianesinden nısfının Dersaadet hissesine ilâve olun
masından dolayı ekser yerlerde mekâtibi idadiye tesisi kabil olamadığı 
cihetle idadi mektepleri bulunan yerlerdeki rüşdiyelerin lâğvile bunların 
tahsisatının mekâtibi idadiye tahsisatına ilâvesi ve müteferriatı hakkında 
Maarif Nezareti celilesinin iş'arı üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan 
kaleme alınan mazbata melfufile arz ve takdim kılınmağla münderecatı 
hakkında her ne veçhile emrü fermanı hümayunu cenabı Padişahı mü
teallik ve şeref sudur buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği be-
yanile tezkerei senaveri terkim olundu. 

8 cemaziyelâhir 1307, 17 kânunusani 1305 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei Sadaretpenahileri müteallik ve şeref sudur buyurulmuş 
olmağla emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

11 cemaziyelâhir 1307, 20 kânunusani 1305 

No: 142 — Rumetii şarkide belveden ve Akarla kadar 
şirketi iltisakiyeye inşa ettirilen şimendifer 
hattı umurunun muvakkaten Bulgaristan 

Hükümetine ihalesine dair 
mazbata 

Rumelii Şarkî dahilinde olup Belveden ve Akarla kadar şirketi ilti
sakiyeye inşa ettirilmiş olan şimendifer hattının işletilmesi hakkının 
Bulgaristan Hükümetine itasına dair Bulgaristan Hariciye Müdüriyetin-
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den vaki ola- istida ve olbabda sebk eden işarat ve tebligat üzerine reisi 
müdirân ve Hariciye ve Maliye Müdürlerile vuku bulan mükâlematının 
netayicini hav i Bulgaristan komiserliği baş kitabetinden evvel ve ahir varit 

olan üç kıta tahrirat meyanei bendegânemizde mütalea olundu meallerinden 
ntüsteban olduğu üzere mumaileyhimin hulâsaiifadatısalifüzzikir hattın 
varidatı Hirş kumpanyası için tayin olunan mikdarı tecavüz ettiği halde 
mezkûr kumpanyanın şartnamesi veçhile fazlanın yüzde kırk beşi hükümeti 
seniyeye ita olunarak elli beşi alıkonulacağı ve eğer varidat mikdarı 
muayyen ve malûmu tecavüz etmez ise beher kilometre için bin beş yüz 
frank verileceği ve hesabı mezkûr ile güzran eden müddet için ilası 
iktiza eden akçenin Bankı Osmaniye teslim olunacağı ve esas maslahat 
karini kabul olduğu halde hattı mezkûr hakkında mahallince ittihaz 
olunan kararın bir dereceye kadar tadil edileceği yani beher kilo
metre için verilmek istenilen bin beş yüz franka bir mikdar daha zam 
oluhabileceği hususatından ibaret olmasile olbabda cereyan eden müza-

kerat neticesinde çünkü hattı mezkûr el'an Bulgaristan idaresinde olmakla 
beraber bunun iadesince hükümeti mumaileyha tarafından bir takım 
esbab serdile beyanı mazeret dahi olunmakta bulunmasına nazaran her 
halde işin bir sureti tesviyeye rabtı lâzımeden olduğuna eğerçi hattı 
mezkûrun Hirş kumpanyasına terki için Bulgarların tazyiki yoluna 
gidilecek olsa bu suret bir takım müşkilâta vesile olacağı gibi meskû-
tunanh bırakıldığı halde de hukuku hazinenin ziyamdan başka hattın bilâ 
bedel Bulgarların tahtı tasarrufunda tekarrürü lâzım gelecek bu ise mu
gayiri'menfâat ldiğüne binaen olbabda ft'ûkaddbna seBfc'eden müzake
reyi havi arzı huzuru âlî kılınan 21 şevval 1306 tarihlî mazbatai kemte-
ranezimde arz ve istizan olduğu veçhile ve fakat sureti muva'kkatede 
zikrolunan hattın Bulgaristan hükümetine icarı muvafıkı hal ve maslahat 
olmasile bu suret nezdi âlide dahi tensib olunduğu halde bedeli icarın 
sureti tayini ve müteferriatı hakkında Bulgaristan hükûmetile ve 
hattı mezkûrun işletici kumpanyaya teslimi mukavelenamei mahsus ikti
zasından olmasına mebni bu ciheti dahi işletici kumpanya ile bilmûza-
kere neticesinin arz ve istizan kılınması müttehiden bittezekkür zikrolunan 
muharrerat leffen arz ve takdim edilmiş isede olbabda ve kattbei ahval
de emrü ferman hazreti Veliyyülemir efendimizindir. 

27 cemaziyülâhır 1307, işdbnt 1305 

Arz tezkeresi 

Rumelii Şarkî dahilinde olup Belveden ve Akarla kadar şirketi ilti-
sakiyeye inşa ettirilmiş olan şimendifer hattının işletilmesi umurunun 
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Bulgaristan hükümetine ihalesine dair Bulgaristan Hariciye Müdüriyetin
den vaki olan istida ve olbabda sebk eden iş'arat ve tebligat üzerine 
reisi müdiran ve hariciye ve maliye müdürlerile vuku bulan mükâlema-
tının netayicini havi Bulgaristan komiserliği baş kitabetinden evvel ve 
ahir varit olan üç kıt'a tahrirat meclisi Mahsusu Vükelâda ledelmütalea 
olbabda cereyan eden müzakeratın neticesini havi kaleme alınan maz
bata melfufatile arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hakkında 
her ne veçhile iradei seniyei cenabı padişahi şeref sunuh ve sudur buy-
rulur ise mantuku âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri ter
kim kılındı efendim. 

26 cemaziyelâhir 1307, 4 şubat 1305 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyrulan işbu 
tezkerei samiyei sadaret penahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
hazreti padişahı şeref müteallik buyrulmuş olmakla olbabda emrü fer
man hazreti veliyyülemrindir. 

27 cemaziyelâhir 1307, 5 şubat 1305 

No: 143 — Bank Osmaninin hazinei celileden bakiyei matlubu 
sureti tesviyesine dair mukavelename 

27 cemaziyelâhir 1307, 5 şubat 1305 

Tarihile şeref sadır olan iradei seniye mantuku celiline tevfikan 
bir taraftan hükümeti seniye namına ve hesabına hareket eden Maliye 
Nazırı devletlû Agop paşa hazretleri ve diğer taraftan Bankı Osmanii 
Şahane namına ve hesabına hareket eyliyen müdürü umumisi sir Edgar-
vensen beyninde mevaddı atiyetüzzikir bilmukavele karargir olmuştur. 

Madde 1 — tşbu mukavelenameye merbut cetvelde gösterildiği 
üzere mukaddema tevarihi muhtelifede aktedilen mukavelenameler mu
cibince Bankı Osmaninin evvelâ hazinei celileye vuku bulan ikrazatın-
dan saniyen hesabı carinin resülmalile yüzde yedi hesabile faizinden 
salisen ikrazatı mezkûrenin senevi yüzde dokuzdan ona kadar mütenevvi 
fiatlarla hesap edilen faizlerinden ve rabian bankı mezburun mukavele
namesi mucibince kumüsyon ve ikramiyesinden gayei eylül 1305 tari-
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hinde rüyet olunan hesapta matlubu iki milyon dört yüz beş bin beş 
yüz seksen dokuz Osmanlı lirasile kırk iki kuruşa baliğ olmuş isede ik-
razatın muhtelif faiz fiatlarının bittevhid cümlesi yüzde altıdan hesap 
olunmasına ve mezkûr ikrazatla irad ve masraf edilmiş olan yüz otuz 
altı bin iki yüz yirmi bir Osmanlı lirasile yirmi üç kuruşluk suret ve 
sergi bedelâtına faiz yürütülmemesine muvafakati tarafeyn ile karar ve
rildiği cihetle bundan dolayı iki yüz on üç bin beş yüz doksan iki Os
manlı altını otuz dokuz kuruşun tenzilile bankı mezkûrun tarihi mez-
burda kusur alacağı olan iki milyon yüz doksan bir bin dokuz yüz doksan 
yedi lirai Osmanî üç kuruşun şeraiti atiye veçhile tesviyesi mukarrer 
bulunmuştur. 

Madde 2 — Maddei sabıkada murakkam olan iki milyon yüz dok
san bir bin dokuz yüz doksan yedi lirai Osmanî üç kuruştan yedi yüz 
elli bin lirasının 17 - 29 mayıs 1886 (1302) tarihli mukaevelename ah
kâmına tevfikan hesabı caride ibkasile gayei eylül 1305 tarihinden iti
baren kemafıssabık senevî yüzde yediden ve bir milyon dört yüz kırk 
bir bin dokuz yüz doksan yedi lira üç kuruşun dahi yine tarihi mezbur-
dan itibaren berveçhi ati tamamen tesviyesine değin senevî yüzde altıdan 
karşılıklı faiz işletilecektir. 

Madde 3 — Salifülbeyan ikrazatı mukabilinde bankı mezkûr nez-
dinde merhun olan bir milyon yüz on bin iki yüz otuz lirayı Osmanî 
miktarı itibarilik elli bin dört yüz altmış beş aded tahvilâtı mümtazenin 
beher yüz liralığını seksen iki Osmanlı lirası fiatile bankı mezkûr 30 
eylül 1305 tarihinde maktuan kabul etmiş olduğundan bu hesabca tah
vilâtı mezburenin bedelâtı olan dokuz yüz on bin üç yüz seksen se
kiz Osmanlı lirası altmış kuruş tarihi mezburdan itibaren zikrolunan 
bir milyon dört yüz kırk bir bin dokuz yüz doksan yedi lirayı Os
manî üç kuruştan tenzil ve mahsub olunacaktır. 

Madde 4 — Maddei sabıka mucibince tahvilâtı mümtazenin bede 

lâtı hasılası zikrolunan bir milyon dört yüz kırk bir bin dokuz yüz 

doksan yedi lirai Osmanî üç kuruştan mahsub olunduktan sonra ku

suru olan beş yüz otuz bir bin altı yüz sekiz lira kırk üç kuruş ile 

ikinci madde mucibince işleyecek faizinin tesviyesi için Maliye Nezareti 

celilesinden bankı Osmaniye senevî yüz bin Osmanlı altını tediye olun

mak üzere zirde muharrerülesami vilâyatı şahane aşarından yüz yirmi 

bin lirası karşılık tahsis olunmuştur. 
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Lirai Osmanî Esamii Vüâyat 

30 000 Aydın 
25 000 Hüdavendigâr 
20 000 Trabzon 
25 000 Selanik 
15 000 Ankara 
5 000 Edirne 

120 000 Yekun 

İşbu yüz bin liralık tahsisatı seneviye matlubu mezkûrun her sene 
gayetine kadar işlemiş olan faizlerine ve üst tarafı dahi resülmale mah-
sub edilecektir. 

Tahsisatı mezburemn tediyesine gelecek bin beş yüz altı senesinden 
itibaren ibtidar olunmak üzere işbu bin üç yüz beş senesi şubatı niha
yetine kadar Hazinei Celileden Bankı Osmaniye otuz bir bin altı yüz 
sekiz lira kırk üç kuruş ile Iberaber kezalik tarihi mezkûra değin ma-
rülbeyan beş yüz otuz,bir bin altı yüz sekiz lira kırk üç kuruş üzerine 
karşılıklı olarak senevi yüzde altıdan işlemiş olan faizi nakden tediye 
olunacaktır. 

Madde 5 — Maliye Nezareti Celbesi gelecek bin üç yüz altı se
nesinden itibaren vilâyaU mezbure aşarından her sene yüz yirmi bin 
liralık mültezim senedatını bankı mezburun hesabına olarak düyunu 
umumiye varidatı muhassasas) idaresi namına ciro ettirilecek ve bunların 
bedelâtı idarei mezbure marifetile tahsil olunarak hasılatı vakıası bankı 
mezburun vilâyatı merkumedeki şube ve muhabirlerine teslim olunacak 
ve hasılatı mezbure mevanında bulunacak meskukatı muhtelife Dersaadet 
Borsasında cari olan fiâtın haddi vasatîle barika'ca Osmanlı altınına 
bittahvîl tevarihi tesliminde matlubu mezhür hesabına Irad kaydile kar- -
şılıklı senevi yüzde altı faiz hesap olunacaktır. Maddei sabıkada gös
terilen yüz bin liralık tahsisatı seneviye, matlubu mezkûrun faia ve re-
sülmaline ber minvali muharrer sarf vp ifa olunduktan sonra vilâyatı 
mebhuse aşarının fazlai tahsilatı hçr senenin şubatı gayetinde kamilen 
ve doğrudan doğruya Hazinei Celileye teslim olunacaktır ve bilâkis 
noksan zuhur eder ise Hazinei Celile ber minvali meşruh senevi mu
hassas bulunan yüz bin lirayı Osmaniye varıncaya kadar İcab erfen meb
lâğı kezalik her sene gayetm'de ikmal eylemeği taahhüd eder. 

İşbu mukavelename müttehidülmeal iki-nüshai asliye olarak 
tarihile Dersaadette tanzim ve teati olunmuştur. 
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No: 144 — Selanik Şehrine sn celbi hakkındaki 25 «aban 
1305 tarihli imtiyaz mukavelenamesinde anonim şirketi 

teşkili için muayyen müddetin temdidi 
hakkında iradei seniye 

27 cemaziyetâhir 1307, 5 şubat 1305 

Selanik Şehrine Vardar Nehrinden su celbi hakkındaki 25 şaban 
1305 tarihli imtiyaz mukavelenamesinde anonim şirketi teşkili için mu
ayyen olan müddetin bin üç yüz altı senesi nisanı gayesine kadar temdidi 
hususuna Ticaret ve Nafıa Nezareti celilesinden sebkeden arz ve iş'âr ve 
Meclisi Mahsusu Vükelâyı fihamda verilen karar özerine bîl'lstizan 
27 cemaziyelâhir 1307 ve 5 şubat 1305 tarihinde İradei seniyei hazreti 
Padişahı şerefmüteallik büyurulmuştur. 

Arz tezkeresi 

Ticaret ve Nafıa Nezaretinin meyanei bendeğânemizae mütalea olu
nan tezkeresi mealinden müsteban olduğu üzere Selanik Şehrine Vardar 
Nehrile sair bazı menabiden su celb ve icrası için Tüccardan Nemlizade 
Hamdi efendiye verilmiş olan imtiyaz mukavelenamesi hükmünce teşki
line mecbur olduğu osmanlı anonim şirketi için muayyen olan müddetin 
geçmesinden dolayı feshi imtiyaz ile kefalet akçesinin zaptı iktiza eder 
ise de şirketi mezkûrenin teşkili şu sırada kuvvei karibeye gelmesile ni
zamnamei dahilisinin tanzim ve itası zımnında iki üç ay daha mehil Veril
mesi mumaileyh Hamdi efendi tarafından istida olunduğu beyanile müd
deti mezkûrenin üç yüz altı senesi nisanı1 gayesine kadar temdidi lüzumu 
gösterilmiş ve sureti iş'ara nazaran şirketi, .mezkûre derdesti teşkil olmak
la beraber esas madde dahi şehri mezkûrun suya olan ihtiyaç ve zarure
tini izaleye hizmet edecek teşebbüsatı nafıadan olmasile tervici istida 
münasib görünmüş olduğundan mucibince ifayı muktezası bittezekküı 
tezkerei mebhuse leffen arz ve takdim kılındı ise de olbabcia ve katıbei 
ahvalde emrüferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

15 cemaziyelâhir 1307, 24 kânunusani 1305 
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N o : 1 4 5 — Ticaret Muahedatmın tecdidini müteakip dahilî 
gümrük resminin lağvı hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Ticaret muahedatı cedidesinin mevkii icraya vaz'ında vukua gele
cek gümrük resmi fazlasından düyunu umumiye idaresinin muvafakati 
veçhile hazinei celile hesabına tenzil olunmak üzere dahilî gümrük res
minin ilgası istizanına dair olan mazbatai maruza manzuru âli Duyuru
larak dahilî resmi gümrüğün ilgası halinde eczayı nariye ve esliha ve 
eşyayı memnua ve evrakı muzırranın ne vasıta ile ne yolda derdest olu
nacağına dair mazbatai mezkûrede kayıt ve sarahat olmadığından bu ci
het dahi tahtı temine alınmak için keyfiyetin tekrar teemmül ve müza-
keresile neticesinin ba mazbata arzolunması şerefsadır olan iradei se
niyei cenabı mülûkâne iktizayı âlisinden idiğünü mübelliğ tezkerei hu
susiye meyanei bendegânemizde mütalea ve icabı hâl mülâhaza edildi. Ma
lûmu âli buyurulduğu üzere muahedatı cedidei ticariyenin mevkii icraya 
vaz'ında memaliki şahaneye idhal olunacak her nevi eşya ve emtiai ticariye 
kemakân badelmuayene imrar edileceği ve bu hususdaki muamelâtı sabıka 
tegayyür etmeyeceği gibi kabotaj usulü baki oldukça memaliki mahrusai 
şahanenin bir iskelesinden diğer iskelesine götürülecek eşyanın bilâ mu
ayene imrar olunamaması dahi tabiî bulunmasına binaen eşyayı memnu-
anın ademi idhali hakkındaki tedabiri teminiye tamamile mahfuz bulun
muş ve dahilî resmi gümrüğün ilgasındaki fevaid ve muhassenat müs-
tağnii izah görünmüş olduğundan bermucibi istizanı sabık icrayı icabı 
bittezekkür mazbatai mezkûre takımile arz ve takdim kılındı ise de ol
babda ve katıbei ahvalde emrüferman hazreti veliyülemir efendimi-
zindir. 

8 cemaziyelâhir 1307, 17 kânunusani 1305 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Meclisi Mahsusu Vükelânin manzuru âli buyurulan işbu mazba
tası üzerine mucibince iradei seniyei hazreti Hilâfetpenahi şeref müte
allik ve şeref sudur buyrulmuş olmağla olbabda emrü ferman hazreti 
veliyülemrindir. 

28 cemiziyelahır 1307, 6 şubat 1305 

Arz tezkeresi 

Ticaret muahedatı cedidesinin mevkii icraya vaz'ından vukua gele
cek gümrük resmi fazlasından dahilî gümrük resminin, ilgası istizanına 
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dair olan mazbatai maruza üzerine eczayı nariye ve esliha ve eşyayı 
memnua ve evrakı muzırranın ne vasıta ile ne yolda derdest olunacağı
nın dahi tahtı temine alınması için tekrar müzakerei keyfiyetle netice
sinin arzı muktezayı iradei seniyei cenabı padişahiden bulunduğunu mü-
belliğ 30 cemaziyelevvel 1307 tarihli tezkerei hususiyei devletleri Mec
lisi Mahsusu Vükelâda bilmütalea olbabda cereyan eden müzakere neti
cesini havi kaleme alınan mazbata takımile arz ve takdim kılınmakla 
münderecatı hakkında her ne veçhile iradei seniyei hazreti hilâfetpe
nahi şeref müteallik buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği be-
yanile tezkerei senaveri terkim olundu. 

8 ccmaziyelâhır 1307, 17 kânunusani 1305 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei seniyei Sadaretpenahileri 
Meclisi Mahsusu Vükelânın melfuf mazbata ve evrakı müteferriasile 
beraber manzuru âli olarak olbabda mucibince şeref sadır olan iradei 
seniyei hazreti Hilâfetpenahi mazbatai maruzaya bittezyil tebliğ ve 
izbar ve evrakı melfufe takımile iade ve tisyar kılınmış olmağla olbabda 
emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

28 cemaziyelahır 1307, 6 şubat 1305 

No: 146 — Nefsi Şam ve Şam - Mezirp tramvayına 
aid mukavelename 

29 cemaziyelâhir 1307, 7 şubat 1305 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazın Devletlû Zihni Paşa Hazretleri ile diğer taraftan tebaai Devleti 
Aliyeden Yusuf Matran efendi beyninde mevaddı âtiye kararlaştınlmış-
tır. 

Madde 1 — Evvelâ merkezi vilâyet hükümet konağı pişgâhından 
bed ile Mısır kapısı şosesinin noktai münhasına kadar tahminen üç 
kilometre ve saniyen noktai mebhuseden bed ile Muhiddin Arabi Haz-
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retlerinin türbesi civarına kadar tahminen iki buçuk kilometre ve sâli
sen yine mebdei mezkûrden başlayarak memleketçe maruf olan babı şar
kiye kadar tahminen iki kilometre ve rabian babı şarkî hattın noktai 
müntehasından bed ile Duma Kasabasına kadar tahminen dokuz kilo
metre ve hamisen kezalik hükümet konağından başlayıp (MezzüVkasab) a 
kadar tahminen iki kilometre ve sadisen Mısır kapısı şosesinin noktai 
müntehasından bed ile Havran Kazasında vaki «Mezirp» e kadar tah
minen seksen kilometre tütündeki minfıayaülmecmu takriben doksan se
kiz bocuk kilometre tulünde tramvay hattan inşasile işledilmek ve bi
rinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü ve beşinci kısım hatlar beygir ile 
ve Mısır kapısı şosesinin noktai müntehasından Mezirpe kadar yapılacak 
hat dahi buhar vasıtasile cer olunmak üzere şeraiti atiyeye tevfikan tarafı 
devleti aliyeden Yusuf Matran efendiye imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren alt
mış senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelenamenin 
teatisi tarihinden itibaren hututu mezkûrenin dokuz mah müddet zarfında 
şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üzerine mükemmel 
harita ve lâyihasını nüshateyn olarak tanzim ile Ticaret ve Nafıa 
Nezaretine takdim edecektir. Ve Nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi 
takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında bittedkik yolunda olduğu 
surette halile ve olmadığı takdirde icabeden tadilât ve tashihatın icrasile 
tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren hutu
tu mezkûrenin ameliyatına bir sene müddet zarfında mübaşeret etmeği 
ve haritaların tasdiki tarihinden itibaren iki buçuk sene müddet zarfında 
ikmal eylemeği taahhüd eder. Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şart
name ahkâmına ve kabul ve tasdik olunan harita ve lâyihalara tatbikatı 
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 derhal hükümeti mahalliyeye ve Ticaret ve Nafıa 
Nezaretine ihbar eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Ti°*ret Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icrai-
yesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel, betekrar imalâtı vakıa
yı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ame-
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liyatın hüsnühalde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler 
vasıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir. 

işbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz ameliya
ta mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren müddeti imtiyaziye
nin hitamına kadar mah bemah tediye olunmak üzere beher kilometre 
başına senevî Ticaret ve Nafıa Nezaretinin emrine iki buçuk Osmanlı 
lirası ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususattan 
bulunduğundan tramvay ile müteferriatına muktazi olan araziden efrad 
uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz ashabı 
arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfikı muamele edecek 
ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzımgelen mahaller hükümeti 
mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından ashabına tazminat veril
mek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. İşbu arazi dahilinde 
arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde sahibi imtiyaza meccanen terk-
olunacak ve muvakkaten istimali lâzım gelen yerlerin dahi imalât müd
detince bilâücret istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — Tramvay hatları ve müteferriatının inşaatı ibtidaiye-
si için gerek memaliki Devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb 
ve tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir ile makina ve beygir 
ve edevat vesair levazımat gümrük resminden muaf tutulacağı gibi tram
vay hatlarının müddeti imtiyaziyesi zarfında arazi ve sermayesile vari
datı üzerine bir gûna vergi tarholunmayacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar olun
dukta Ticaret ve 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 raport üzerine Ticaret ve Nafıa 
Nezareti tarafından kat'iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. Ancak 
hattın ahalice muhatarayı mucib olmaksızın muntazaman işledilmeğe 
kâfi surette ikmal edilebilecek ve birden iki kilometreye kadar olacak 
aksamının sahibi imtiyazın talebi üzerine parça parça kabulile işledil-
meşine müsaade edilecektir. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz tramvay ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecek-
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tir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on altıncı maddesi mucibince muame
le olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz tramvayın umuru zabıtasına ve hüsnü 
muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tan
zim olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti Aliyeye tevfikı hareket et
meğe mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı 
veya mecmuu üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde Hükümet masarif 
ve zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten 
işledilmesini temin için şartnamenin on altıncı maddesine tevfikan teda-
biri lâzıme ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz tramvayın muvakkaten kabul olunduğu 
ve sekizinci madde hükmünce kısım kısım işledilmesi için ruhsat ita 
kılındığı tarihden itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar merbut 
tarifeye tevfikan ücret ahzedecek ve asakiri şahaneden Yüzbaşıya kadar 
rütbede bulunanlardan yüzbaşı dahil olduğu halde nısıf ücret alına
caktır. 

Madde 12 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
müctemian veyahut münferiden vukubulacak asakiri berriye ve bahriye 
ile edevat ve levazımatı harbiye ve ıııahbusin ve mahkûmin ile sair 
memurların sevkiyat ve nakliyatı hakkında şartnamenin beşinci faslında 
gösterildiği veçhile amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında Hükümeti seniye 
canibinden neşrolunan matbu şirket nizamnamesi esasına tevfikan os
manlı bir Anonim şirketi teşkiline mezun ve mecburdur. 

Madde 14 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasına temi-
nen fermanı âlinin isdan kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren 
bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veyahut piyasa fi-
atile esham olarak beş yüz Osmanlı lirası kefalet akçesi tevdi edecek 
ve şu kadar ki esham tevdi eylediği halde tedennii fiattan dolayı teret
tüp edecek noksanı ikmal edileceği Bank tarafından tahhüt ettirilecektir. 
Ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunun müteakib fermanı âli ken
disine teslim olunacaktır, işbu kefalet akçesi ameliyat kat'iyen kabul 
olunduktan sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkı-
zasına değin sahibi imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine 
ihtara hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 15 — imtiyazın müddeti münkaziye oldukta Devleti Aliye sahibi 
imtiyazın tramvay ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde bulunan 
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kâffei hukukunu haiz olacak ve tramvay ile müteferriatının hasılatın
dan istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak 
şartile hatlar ile müteferriatının devlete teslimi ve edevat ve levazıma-
tın sureti mubayaası şartnamenin on dokuzuncu maddesinde münderiç 
ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 16 — Tramvayın memurini fenniyeden maada bilcümle büyük 
ve küçük memur ve müstahdemleri ve umuru inşaiyede ve sureti dai-
mede istihdam edeceği amele ve hademe ve tebaai Devleti Aliyeden 
olacakları gibi Hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette 
bulunacaklar ve hususile fes giyeceklerdir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın şehrî cetvellerini Ti
caret ve Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin 
17 nci maddesinde gösterildiği surete tevfikan .tanzim eyliyecektir. 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz Mısır kapısının noktai müntehasın-
dan (Mizirp)- e kadar yapılacak tramvay hattının elyevm mevcud olan 
şose üzerinde inşa etmeyip diğer cihetten temdit edecek ve geçeceği yer
lere tesadüf edebilecek arazii emiriyei haliye işbu mukavelenamenin al
tıncı maddesi mucibince tarafı Hükümeti seniyeden kendisine meccanen 
terkolunacaktır. 

Madde 19 —• Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahakkuk et
meksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mübaşeret 
etmediği veya başlayıp da ikmâl eylemediği ve tramvayın işledilmcr-ini ta
til eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais taahhüdatı sairesini 
icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu halde 
şarnamenin on sekizinci maddesinde gösterildiği veçhile tramvayın mu
vakkaten işledilmesi için tedabiri lâzime ittihaz olunacak ve ameliyat 
ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan kefalet 
akçesi dahi tarafı devletten zaptedilecektir. 

Madde 20 — Hükümeti seniye balâda mezkûr tramvay hatlarını temdid 
veyahut bunlara şubeler tesis etmek üzere ahar talihlere imtiyaz ita etmek 
hakkını muhafaza buyurur. Şu kadar ki sahibi imtiyazın işbu mukave
lename ile imtiyazı verilen hatların her iki cihetinde arzan üçerden altı 
kilometre bu'ud ve mesafe dahilinde tramvay inşası ve bir de yolcu 
nakletmek üzere işbu hatlara muvaziyen gerek tramvay ve gerek omni-
büs arabaları tesisi için müddeti imtiyaziyesinin ilk on senesi zarfın

da zuhur eyliyecek bilcümle talihler üzerine şeraiti mütesaviye ile hakkı 
rüçhanı bulunacaktır. 
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Ancak bu madde mucibince sahibi imtiyazın haiz olduğu hakkı rüç-
hanın demiryola şümulü olmayacaktır. Balâda tasrih olunduğu üzere iş
bu hatların temdidi için sair talihlere imtiyaz ita olunduğu takdirde sa
hibi imtiyaz bundan dolayı hiç bir şey taleb edemeyecektir. Her halde 
tramvay hatlarının inşa ve tesis olunması kira arabalarile hususî ara
baların işlemesine mani olmayacaktır. 

Madde 21 — Tramvayın umumen veya kısmen işledilmesine bed' 
olunduğu günden itibaren sahibi imtiyaz beher sene hitamında Şam da
irei Belediyesine iptidaki beş senenin beheri için yüzer ve badehu 
müddeti imtiyaziyenin inkızasına değin mürur edecek sair senelerin be
heri için dahi yüz ellişer adet Osmanlı lirası tediye eyliyecektir. 

Madde 22 — Sahibi imtiyaz tebaai Devleti Aliyeden olduğu gibi 
makamına kaim olacak Anonim Şirketi Osmanlı olacağından bittabi 
işbu mukavelename ile merbut şartnamenin tevil ve tefsiri ahkâmı ve 
bundan tevellüd edecek ihtilâfatın hal ve tayini Şûrayı Devlete ve 
sahibi imtiyaz veya şirket beyninde veya sahibi imtiyaz ve şirket ile ef
radı ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her nevi hukuku şahsiye 
davalarının fasıl ve rüyeti mahakimi nizamiyeye aiddir. 

Şartname 

BlRlNCÎ FASIL 

Levayih re inşaat ve imalât ve alât ve 
edevat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 
olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında tram
vay hatlarının inşası ve işledilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve 
inşaatı icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı âtiyeyi 
muhtevi olacaktır. Şöyle ki: Tramvayın güzergâhını ve mevkiflerin ma
hallini ve ihtiraz hatlarının mevkiini mübeyyin beş yüzde bir mikyasında 
bir harita ile beş binde bir mikyasında bir kıt'a haritai umumiye işbu 
haritaya tramvayın hata mutavassıtından itibaren bir kıt'a maktaı tu-
lâaisiU bazı mahallerin maktaı arzanisi ve meyillerinin cetvelile en mü
him olan imalâtı sınaiyenin maktaları ilâve olunacaktır. Zikrolunan 
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maktaı tulâni tul itibarile iki binde bir ve irtifa itibarile iki yüzde bir 
mikyasında tanzim olunacak ve tramvayın derecei irtifaı dahi deryanın 
sathı mutavassıtına nisbetle tayin kılınacaktır. îşbu maktam altına ufka 
muvazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde tramvayın mebdeinden 
itibaren biner metre olarak mesafeler ve ikinci hat üzerinde iniş ve yo
kuşların tulile derecei meyelâni ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı müsta-
kimenin tulü ve hututu münhaniyenin müstakimen imtidadı ve her biri
nin nısıf kutrunun tulü gösterilecektir. 

Madde 3 — Tramvayın imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacak 
ve sahibi imtiyaz tarafından lüzum görüldüğü halde iki hat inşa oluna
cak kadar arazi abnabilecektir. 

Madde 4 — Tramvay hatlarının arzı demir çubukların iç tarafla
rından itibaren bir metre beş santimetre ile bir metre kırk beş santimet
re raddesinde olacaktır. îşbu arz balâda muharrer ikinci madde mucibin
ce takdim edilecek haritalarda kat'iyen tayin edilecektir. Ve yan taraf
larının yani demir çubukların dış tarafı ile piyade kaldırımı veya ima
lâtı sınaiye beynindeki mahallerin arzı tek hat için seksen santimetre 
olacak ve tramvay çifte hat olarak yapıldığı halde iki hat beynindeki 
mesafenin arzı bir buçuk metre bulunacaktır. Tramvayın mürur ettiği 
şose veya sokak veyahut tarikin iki tarafında bir bina veya divar veya 
korkuluk veya şose olduğu halde en yakın demir çubuk ile tarikin ke
narı arasında her halde bir buçuk metrelik bir mesafe bırakılacak ve 
bundan başka hattın tariki am üzerinde tesisinde tramvayın gerek tek ve 
gerek çifte hat olan aksamından ve gerek turuku ihtiraziyesi bulunan 
mahallerinde bir arabanın müruruna müsaid bir mesafe terik olunacaktır. 
Tramvayın mürur eylediği sokakların arzı tek hat için yedi buçuk ve çif
te hat için dokuz metre olacaktır. 

Tramvay için sokaklarca icrası iktiza eden tevsiat masarifi kami
len sahibi imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz imalâtın hüsnü halde muhafazası ve 
tramvay ile tesviyei türaba lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan çu
kurların tanzif ve tathiri ve suların cereyanı için iktiza eden hendek ve 
su yol lan ile yan satıhlarını inşa eyliyecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rapteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru on beş metreden aşağı olma
yacaktır. Ve birbirine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaniye 
arasında on beş metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacağı misillû 
işbu münhaniler kıtaatı müstakimeye (Parabol) 1er yani katımükâfi ka-
vislerile raptedilecektir. 

T. 1 C 6 F. 33 
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Madde 7 — Tramvay hatlarının iniş ve yokuşları meyillerinin niha
yet derecesi metre başına beş santimetre tayin olunmuştur. Bir birini 
müteakib olan iki yokuş beyninde nısıf kutru beş yüz metreye müsavi 
amudî inhinalar olacaktır. 

Nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş ve yokuşlar 
mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır. Sahibi imtiyazın işbu mad
de ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkında icrasını faideli addedeceği 
tadilâtı Devleti Aliyeye arz ve teklif etmeğe salâhiyeti olup fakat işbu 
tadilât Hükümeti seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii icraya 
konulamayacaktır. 

Madde 8 — İhtiraz ve tevakkuf hatları kifayet miktarı olmak lâ-
zımgelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üzerine Canibi Hükümeti 
Seniyeden tayin olunacaktır. Hututu ihtiraziyenin tulü dahi mi'krazların 
noktai bidayetinden itibaren otuz altı metreden noksan olmayacaktır. 

Madde 9 — Esnayı ameliyatta eskiden mevcut olan yolların mevki-
lerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâzım gelir ise tebdil ve 
tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli behemehal hali 
turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet dere
cesini tecavüz etmiyecektir. Tramvayın tariki âm üzerine tesis edilmesi 
iktiza eden aksamında demir çubuklar tariki mezkûr üzerinde adi ara
baların mürur ve uburuna hiç bir veçhile mâni olmamak üzere çıkıntı 
ve çukur olmayarak ferş edilecektir. Tramvayın inşa olunmasından dolayı 
tariki âmin maktai tulânisinin tahvili icabeylediği halde sahibi imtiyaz 
şose ve yan satıhlarını yani piyade kaldırımlarını tarik veya sokak bo-
unca iniş ve yokuşlarca vukubulacak tağayyuratm icabatına göre tadilen 
tanzim ve tahkim eyliyeeektir. Tramvayın küzar edeceği tariklerden mı
sır kapısı tariki umumen ve babı şarki tariki kısmen kaldırım ve Salihiye 
tariki de şose olarak belediyece inşa ve tanzim olunmuş olduğundan 
sahibi imtiyaz tramvay hatlarının inşasından itibaren hitamı müddeti 
imtiyaziyeye değin mezkûr şose ve kaldırımların dokuz metreye kadar 
arzlarını heyeti hazıralarına muvafık surette hüsnü muhafaza ve tamire 
mecburdur. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz tramvay ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suların kendi masarifine ola
rak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacağı gibi bozulan lâğım ve su 
ve gaz yollarile borularını ve imalâtı mümasileyi tamir edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cinsten 
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edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve 
müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliye
cektir. Akar sular ve turuku adiye üzerine inşa olunacak küçük ve büyük 
köprüler ile su yolları kârgir olarak veya demirden tesis edilecek ve ke
reste yalnız temeller ile köprü döşemeleri ve taban ağaçları için istimal 
olunacaktır. Mezkûr ameliyatı sınaiye kavaidi fenne tevfikan hattın ka
bulünden evvel berveçhi mutad tecrübe edilecektir. Demir çubuklar ile 
edevat ve levazımatı sairei inşaiye iyi cinsten ve dayanıklı ve kullanıla
cak işlere elverişli olacaktır. Sahibi imtiyaz hattı Avrupa ve Amerika 
kıt'asında en müstamel ve cari olan bir modele tatbikan inşa eyliyecek
tir. Ebniye ile mevkif ve kulübelerin cesamet ve tertibat ve sureti inşaatı 
ihtiyaoatı mevkiiyeye ve usul ve adatı memlekete muvafık olacaktır. Mev-
kiflerin ebniyesi taştan veya tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremit 
ve taş veyahut diğer bir maden ile örtülecektir. Tramvay hatlarının işle
tilmesine mahsus olan makina ve araba ve vagonlar dahi alâ cinsten 
olacak ve Avrupa ve Amerikada en ziyade müstamel olan modele mu
tabık bulunacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ihti
raz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve imalâtı sairenin eşkâl ve heyatım 
mübeyyin ve meşruh bir cetvel raptedecektir. Mevkifler ile imalâtı sına-
iyenin haritaları iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. Mezkûr 
haritalara irtifa maktalarile tafsilâtı lâzime ilâve edilecektir. 

Madde 13 — Tramvayın kura ve kasabata tesadüf eden aksamının 
her lüzum görülecek mahallinde tramvay arabalarile piyadelerin mürur 
ve uburunu temin zımnında sahibi imtiyaz kendi masarifile bekçiler ta
yin etmeğe mecbur olacağı gibi Hükümeti Seniye tramvayın önünde bir 
de kılavuz bulundurmağı taleb edebilecektir. Tramvay arabalarının bu
harla cer olunacak kısmında kaza vukuuna meydan verilmemek üzere 
tramvayın her mahallinde ve hustısile kıtaatı münhaniyesinde makinanın 
derecei sür'ati taklil ve tenzil edilecek ve makinist köstekleri sıkıştırdık
tan sonra bir metreden ziyade mesafe kat edilmeksizin arabaları her anda 
tevkif edebilecektir. Araba tekerleklerinin altına bir şey gelmesini men 
için makinaların önünde taş koğan bulundurulacaktır. 

Madde 14 - Tramvayın küzergâhı tasdik olunduktan ve zemin üze
rinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin altıncı 
maddesinde gösterildiği veçhile tramvay ve teferruatının tesisine lüzumu 
olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. 
İşbu araziden üzerinde ebniye olmayan mahallerin haritası beş yüzde 
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bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe olan ma
hallerin haritası beş yüzde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Tramvayın inşaatı kamilen hitampezir olduktan sonra 
sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere tramvay aksa
mının ve müştemilâtının arazisini tahdid ve haritasını tersim ve vazı alâ-
im edecek ve bundan başka yapılmış imalâtın mufassal ve meşruh defter 
ve haritasını Hükümet memurlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim 
bunların bir sureti musaddakasını Nafıa Nezaretine takdim eyliye-
cektir. İşbu tahdidi araziden sonra tramvayın aksamı mütemmimesinden 
olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid 
edilerek mezkûr defterde işaret kılınacağı gibi marülbeyan defterin tan
ziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Nafıa Nezaretindeki def
tere kayıd ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Hatların hüsnü halde muhafazasile 
işletilmesi beyanındadır 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz tramvay ile müteferriatmı ve ebniyeyi 
ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emni
yet bahş olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icabettirir 
bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. 

Sahibi imtiyaz tarafından işbu teahhüdatın ifasında teehhür ve mü
samaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar 
olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edip de icabını icra etmediği 
surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun hüsnü hale vaz'ı 
için Canibi Hükümetten idaresine vaz'ıyet olunarak tamiratı lâzıme 
icra ve bu uğurda vuku bulacak masarif hattın hasılatından istifa oluna
cak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. Tramvay hat
larının mürur eylediği tariki âm şosesinin dokuz metreye kadar arzı ve 
bunun tarafeyin satıhları ve su mecraları ve imalâtı sınaiyesi hatların 
müteferriatından maduddur. Gerek asıl hatların ve gerek üzerinden müru 
ettiği tariki âmin hüsnü halde muhafazaları ve tamiratı adiye vc fevka
lâdeleri masarifi kamilen sahibi imtiyaza aid olacaktır, dairei belediye 
mühendisleri tarafından icrasına lüzum görünecek lâğım ve M I ve gaz sol
larının inşaat ve tamiratına ve bunlara mümasil ameliyatı sairenin icra
sına sahibi imtiyaz tarafından bir gûna mümanaat edilemeyecek ve ha
latı mebhusede hendek açmak ve şoseyi hali aslisine irca etmek masarifi 
Dairei Belediyeye aid olacaktır. Ve ameliyattan dolayı tramvayın işle-
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mesi mümkün mertebe sektedar olmamak için tedabiri lâzıme ittihaz 
edilecektir. İşbu ameliyatın icrası için tramvayın tatili veyahut bir 
kısmının kat'ı lâzımgeldiği takdirde sahibi imtiyaz bu yüzden hiç bir 
gûna tazminat talep edemiyeceği gibi hattın ref'i ve yeniden vaz'ı masa
rifi dahi kendisine aid olacaktır. Hendekler açılıp hattın bir kısmı ref 
edildikten sonra dairei belediye ameliyatın icrasile şosenin hali asli
sine ircaını tehir eylediği takdirde sahibi imtiyaz keyfiyeti Hükümete 
resmen badelihbar yirmi dört saat zarfında dairei belediye hesabına 
olarak ameliyatı lâzımeyi icra ettirip bedelini dahi usulü dairesinde 
evrakı müsbite ibrazile dairei mezkûreden istifa eyliyecektir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz tramvavın her nevi hasılatını mübeyyin 
mah bemah bir kıt'a defter tanzim ve Nafıa nezaretine takdim edecek
tir. Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde yolcu
lar ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile berabeı 
tramvayın bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İmtiyazın [eskide ve inkizayı müddeti imtiyaziyede 
olunacak muamelâta dairdir 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin 18 inci maddesinde 
münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt olduğu halde 
olvaktc kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan edevat ve Ie-
vazımata mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak müzayedeye 
konulacak ve zuhur edecek taliplerden kimin üzerinde tekarrür eder 
ise anın marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın teahhiidac: 
vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede tekarrür edecek bedelden müzayede masarifi tenzil 
kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılı
nacaktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce tak
dir 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 sahibi imtiyaza hiç 
bir bedel tediye olunmaksızın devletin mah olacak ve kefalet akçesi 
henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı Devletten zaptolunacaktır. 

Madde 19 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiyaz 
tramvay mevkifleri ve tahmil ve tenizli eşyaya mahsus mahalleri ve mü
fettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sabit 
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makinaları ve alelûmum bir sureti mabsusada umuru nakliyeye mahsus 
olmayan sair eşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâbedel ve 
her gûna düyun ve teahhüdattan vareste olmak şartile.devlete devir ve 
teslim edecektir. Makina ve lokomotif ve vagon ve araba ve yük arabası 
ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve mahrukat ve her nevi levazımat gibi hattın 
işletilmesi için lâzımgelen eşyayi menkule ve levazımatı saireye ge
lince Hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel 
mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki Devletin mubayaa edeceği 
levazımat tramvayın altı ay işletilmesi için muktazi olan miktarı mü-
tecavüz olmayacaktır. Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel 
tramvay hatlarile müteferriatının hüsnü halde olmadığı indetteftiş dev
letçe anlaşılır, ise sahibi imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet 
edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise Hükümet derhal tramvayı ve 
müteferriatını yedi idaresine alarak sahibi imtiyaz hesabına olarak ta
miratı lâzımeyi icra ile tramvayı hüsnü hale vaz etmeğe salâhiyeti 
olacak ve hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra 

fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve noksan zuhur eder ise ikmal 
ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolculardan alınacak ücurat ile şeraiti 
müteferriası beyanındadır 

Madde 20 — Mukavelenamenin on birinci maddesi mucibince sa
hibi imtiyazın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi 
berveçhi âti beyan olunur. Atiyüzzikir tarife nihayet derece olup bunlar 
tarafı Devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edileme
yecektir. Fakat tarifede beyan kılınan nihayet miktarlar tenzil ol unduk-
dan sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilme
dikçe betekrar nihayet dereceye terfi edilemeyecek ve ancak tarife tenzili 
halinde üç gün evvel ilân olunacaktır. 

TARİFE 

Yolculara dairdir 
Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın 

fiyatı ve yolcu ve arabalar 

Birinci mevki İkinci mevki 
Para Para 

30 20 
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Beş yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kucağında 
götürülmek şartile meccanen nakledilir beş yaşından on yaşma kadar 
olan çocuklar için nısıf ücret alınır. Şu kadar ki bir bölmede iki çocuk 
bulunduğu halde ikisi bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tut
mayacaktır. Araba derununda sair yolcuları kat'an iz'aç etmeksizin 
elde tutulan ufak çanta ve paketlerin meccanen nakline yolcuların hakkı 
olacaktır. Eşya ve emtia ücuratına gelince sahibi imtiyaz işbu hatlara 
mümasil hatlarca cari olan tarifelere muvafık olmak üzere bir kıt'a ta
rif ei mahsusa tanzim ve Hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arzedecektir. 

Madde 21 — Yolculardan alınacak ücuratı nakliye katolunan me
safede küsurata itibar edilmiyerek tam kilometre hesabile ahz ve istifa 
kılınacaktır. Meselâ kat edilmeğe başlanmış olan bir kilometre mesafe 
kat olunmuş ad ve itibar edilecek ve istifa olunacak ücretin miktarı 
akalli bir kilometre ücretine mukabil olacaktır. 

Ücuratı nakliyenin ahz ve istifasında on paradan dun olan küsurat 
on paraya iblâğ edilecektir. 

Madde 22 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırta bir cüz'ü ve kuruş dahi 
Osmanlı lirasının yüzde bir cüz'ü itibar olunacaktır. 

Madde 23 — Tarife gerek umumî ve gerek hususî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkünüttagyir bulun
sun mezkûr tarifede münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürsiller hak
kında cari olacaktır. Ve bundan başka tarife mevkii icraya konulmaz
dan evvel Hükümeti Seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim oluna
caktır. 

BEŞÎNCÎ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 24 — Devleti aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede gerek 
münferiden ve gerek müçtemian iktiza eden mahallere tramvay ile asakiri 
Berriye ve Bahriye ve Muavene ve Jandarma ve Polis ve zaptiye ile zatleri-
ne mahsus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi mühimmat ve 
edevatı harbiye ve erzak vesair levazımı askeriye sevk ve irsal etmek iste
diği halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye tarafından tahriren vukubu-
lacak taleb üzerine araba ve lâbüd ve muktazi olan sair kâffei edevat 
ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı askeriyeye hasr ve tahsis olun
mak üzere Devletin emrine müheyya tutacak ve ledelhace Hükümeti Se-
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niye tramvayı kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesile beraber yedi ida
resine almak salâhiyetini haiz olacaktır. Hali hazar ve seferde gerek sa
hibi imtiyaz marifetile vukubulan ve gerek tramvayın devletin yedi ida
resinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve nakliyatı aske
riye için tarifede muayyen ücretin nısfı verilecektir. 

Madde 25 — Mahpusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur olan
lar tarifedeki ücretin nısfile ve arabaların ikinci mevkide nakloluna-
caktır. Bunun için vukubulacak talebe göre arabalardan icabeden mikdar 
bölmeler sahibi imtiyaz tarafından irae ve tahsis edilecektir. 

Madde 26 — Tarafı Devletten tramvayın inşasile işletilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile tramvay üze
rinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emrü tahsilinin vikayesi için 
teftişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
tramvay arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

IVo: 147 — Turuku muvaredenin amelei mükellefe 
ile inşası usulünün lâğvile vilâyatta tarhedilecek 

bedeli naktî hakkında iradei seniye 

Meclisi mahsusu Vükelâ mazbatası 

Ticaret ve Nafıa Nezaretinin meyanci bengânemizde mülalea olu
nan tezkerei mufassalası mealinden müsteban olduğu üzere memaliki 
şahanede turuku muvaredenin amelei mükellefe i!c inşası hakkında müt-
tehaz olan usulün inşaatça manii terekkiyat ve ahalice dahi mütevaliyen 
baisi şikâyat olmakta bulunmasından dolayı şu ahvalin men'ile inşaatın 
tahtı temine idhali hakkında cereyan eden tahkikat ve tedkikat netice

sinde hayvanat mükellefiyeti affile amelei mükellefenin kemakân senede 
dört gün bizzat veya bilvasıta yol ameliyatında hizmet etmek veyahut 
yevmi üçer kuruş itibarile dört günlük mükellefiyet mukabilinde on iki 
kuruş bedeli nakdî vermek hususlarında muhayyer tutulması ve her se
ne her vilâyet bedelâtı nakdiyesi için burada lüzumu kadar koçanlı tezke
reler tab ettirilerek elviye Ziraat Bankaları şube memurlarına zimmet 
kaydile irsal olunup sene nihayetinde işbu memurlar ile nezaret beynin
de rüyeti hesap edilmesi ve her vilâyette bir senede kaç kol tarik inşa 
ve tamir olunacağı evvelce mahallenle bilmubabere kararlaştırılarak 
harita ve profillerinin tanzimi ve Meclisi İdare ile Belediye ve Ticaret 
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ve Ziraat odaları azasından birer zat ile nüfus memurlarından ve Ziraat 
Bankası Şube Müdüründen ve Ziraat Müfettişi bulunan mahallerde 
anınla Nafıa Mühendisinden mürekkeb vilâyatta valilerin ve elviyede 
mutasarrıfların tahtı riyasetinde birer komisyon teşkilile bir senede inşa 
ve tamiri mukarrer olan yolların cevanibi erbaasından on iki saat mesa
fe dahilinde bulunan amelei mükellefenin ve bedeli nakdî vermek iste
yenlerin mikdarı senesi hululünden evvel tahkik ile nezarete bildirilip 
ana göre icabının icrası ve her vilâyet dahilinde müceddeden inşa veya
hut tamir olunacak turuk ve maabirin haritaları mucibince dereci ehem
miyetine göre mezkûr komisyonlarca ve ledelicab Dersaadeiçe bilmüna-
kasa nezaretin kararı ve muktedir müteahhidler marifeti ile maktuan 
inşası ve bizzat veya bilvasıta ifayı hizmet edeceklere kararlaştırılan 
usul dairesinde edayı hizmet tezkerelerinin sureti itası ve bunların mev
kii ameliyata şevki ve müteferriatı hususlarının talimatı mahsusa ile 
tayin kılınması tasavvur olunmasile suverî mezkûrenin mevkii icraya 
vaz'ı ve Ziraat Bankası varidatından senevi otuz bin lira kadar bir meb
lâğın memurin maaşat ve masarifine tahsisi halinde yolların matlûb 
veçhile inşaatı kesbi terakki ve intizam etmekle beraber imalâtı sınaiye 
için hazinece başka akçe sarfına ve şimdiki kadar memur istihdamına lü
zum kalmayacağı cihetle taşra turuk ve maabir inşaatı ve Ziraat Müfettiş
leri için müretteb ve muhassas olan cem'an yüz elli üç bin küsur liranın 
muvazenei maliyeden tenzili imkânı dahi hasıl olup bu halde yalnız 
İnebolu ve Bingazı limanları ve Hindiye şeddi inşaatı misillû bazı masa
rifin hazinece tesviyesi iktiza edeceğinden bahsile suveri mezkûrenin bazı 
vilâyetlerde bir sene tecrübesile andan sonra tamimi veyahut senei atiye-
den itibaren ve tamimen mevkii icraya vaz'ı beyan ve iş'ar olunmuştur. 

Arz ve izahdan müstağni olduğu üzere teshili nakliyata ve tezyidi 
memuriyet ve servete hadim olan yolların memaliki mahrusei şahanece 
bir an evvel tanzim ve ikmalindeki lüzum ve ehemmiyet rehini rutbei be
dahet olduğu gibi mükellefinin bizzat istihdamının usul ittihaz edil
miş olması dahi bedeli nakdî istifasınca sui istimal vukuuna mahal kal
mamak mütaleasına mübteni bultıntmuş olduğu halde tezkerei mezkûrede 
tafsil edilmiş olduğu veçhile mükellefiyeti mebhuse şimdiki halde kal
dıkça turuk inşaatının matlûb veçhile ilerilemesi ve beyan ve tadat olu
nan sui istimalât ve iz'acatın men'ile halkın şikâyatının önü alınması 
kabil olamayacağı anlaşılmasına mebni bu babda bir çare teharrisi lâzı-
meden ve nezaretçe dermeyan olunan suveri tadiliyenin icabı hal ve 
maslahata muvafakati!e beraber muvazenei maliyece yüz elli üç bin lira 
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derecesinde bir tasarruf husulüne hizmet edeceği itibarile dahi şayanı 
kabul ve tasdik muvaddı mühimmeden bulunmasına mebni esas madde 
meyanei çakeranemizde de tasvib olunup ancak ahalinin altı yaşından 
altmış yaşına kadar olanlarının tarik ameliyatında bulundurulmaları tu-
ruk ve maabir nizamnamesi iktizasından ise de bu suret münasib ve 
hidematı sairei mükellefiyete muvafık olmamasile mebdei mükellefiyetin 
yirmi yaşından itibar edilmesi ve bir de mükellefiyetten bizzat veyahut 
bilvasıta ameliyatta bulunacaklardan seviyen yevmiye üçer kuruştan 
dört günlük hizmet için on iki kuruş ahzi memaliki şahanenin bazı ci-
hetlerince cari olan amele yevmiyesine nisbetle pek dun görünmesine 
binaen amele ücretlerinin derecesi hakkında bissual vilâyetlerden alı
nan telgrafnamelere nazaran bedeli nakdî vereceklerden Kastamonu Ma-
muretülaziz Yanya Haleb Kosva Erzurum Işkodra Adana Konya An
kara Bitlis Sivas Van Trabzon Diyarbekiı ve Musul Vilâyetlerince yev
mi üç kuruştan dört günlük için on iki ve Edirne Suriye Cezairi 
Bahri Sefid Aydın Birut Hudavendigâr Manastır ve Selanik Vilâyetlerile 
Çatalca İzmit Kudüs ve Biga Mutasarrıf hklarmca dahi yevmi dörder ku
ruştan kezalik dört günlük on altı kuruş istifası mutedil ve kâfi olacağı te
beyyün ettiğinden bedeli nakdî verecekler hakkında bu veçhile muamele 
olunmak ve berveçhi maruz mükellefiyet yirmi yaştan başlamak üzere su
reti muharrerei tadiliyenin senei atiyeden itibaren ve tamimen mev
kii icraya vaz'ı müttehiden tensib ve tezkerei mezkûre leffen arz ve tak
dim kılındı ise de katibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

6 cemaziyelevvel 1307, 17 kânunuevvel 1305 

Arz tezkeresi 

Memaliki şahanede turuku muvaredenin amelei mükellefe ile inşası 
hakkında müttehaz olan usulün terakkii inşaata mâni olmakla beraber 
ahali hakkında dahi birtakım iz'acat veitisafata vesile olabilmesi cihetile 
işbu usulün lüzumu tadili hakkında Ticaret ve Nafıa Nezareti celilesinin 
tezkeresi üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alman mazbata lef
fen arz ve takdim kılınmakla münderecatı hususunda her ne veçhile emir 
ve iradei seniyei hazreti padişah! müteallik ve şeref sudur buyurulur ise 
infazı mantuku münifine ibtidar edileceği beyanile tezkerei senaverî ter
kim olundu. 

6 cemaziyelevvel 1307, 17 kânunuevvel 1305 
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İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei Haz
reti Padişahı şeref müteallik buyurulmuş olmağla olbabda emrü ferman 
hazreti veliyülemrindir. 

28 cemaziyelâhir 1307, 6 şubat 1305 

Sureti Hattı Hümayun 
Mucibince amel olunsun 

N o : 1 4 8 — Sefe rbe r l ik Nizanmenames i 

21 muharrem 1307, 5 eylül 1305 

BÎRÎNCÎ FASIL 
Seferberlik emrinin sureti istihsal ve neşri 

Madde 1 — Hangi silkin efradı askeriyesi seferberlik haline konu
lacak ise evvel emirde iradei seniyei cenabı hilafetpenahi istihsal olunur 
ve tarihi iradei seniye seferberliğe mebde olmuş olur. 

iradei seniyei cenabı padişahinin şerefsunuhunu müteakib keyfiyet 
derhal makamı seraskeriden Tophanei Amire Müşiriyetile icabeden or
duyu hümayunlar müşiriydi celilelerine tebliğ olunur. 

1 numaralı zeyil seferberlik emrine numunedir. 

Orduyu hümayunlar müşiriyetleri aldıkları emri hali seferberiye 
alınacak asakiri şahane hangi silkden ise o silke aid kumandanlıklarla 
redif feriklerine ve bunlar dahi silsilei meratibe riayeten liva kuman
danlarına ve liva kumandanları alay kumandanlarına ve bunlar dahi 
tabur kumandanlarına bilâ ifatei vakit tebliğ ederler. 

Madde 2 — Seferberlik emri canibi Babıaliden dahi vilâyat valilik
lerine ve anlar tarafından da memurini hükümeti mahalliyeye tebliğ 
olunur. Memurini mumaileyhim emri mezkûru aldıkları anda asakiri 
şahanenin hali seferberiye vaz'ını teshil ve tesri edecek muamelât ve 
muavenatın sür'ati ifasına mecburdurlar. 

Madde 3 — Emri mezkûru alan her bir memur ita olunan emre 
kesbi vukuf ettiğini aldığı telgrafname veya tahriratın mealini muhtasa-
ran hikâye ile mürsiline iş'ar eder. 

Madde 4 — Seferberlik emri icabedenlere kemali sür'atle tebliğ ve 
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izbar olunarak \akit zayi edilmemek için bu babda tastir olunacak tel
graf name ve muharrcra; \a'aile tehiye ve ihzar edilmek lâzımedendir. 

(KİNCİ FASIL 

Seferberlik emrinin sureti icrası 

Madde 5 — Asakiri şahanenin kısmen veyahut umumen seferber 
haline konulması zımnında şerefsudur edecek iradei seniyei padişahî 
hükmü celilinin bilâtehir mevkii icraya konulmak için seferberliğe aid 
tertibat Erkânıharbiye Dairesince evvelden müheyya bulundurulacaktır. 

İstihzar olunacak tertibattan Erkânıharbiyenin gayrı devaire aid 
olanları dairei mezkûre devairi müteallikasına bamuhtıra beyan edip 
o daireler dahi alacakları muhtıralar veçhile tertibatı lâzımeyi ledelhace 
mevkii icraya konulacak veçhile istihzar ederek sureti ihzarı yine Erkâ
nıharbiye Dairesine bildireceklerdir. 

Asakiri şahanenin müddeti kalile zarfında seferber edilmesine mü
teallik muamelât ve muhaberatın sürati icrası için devairi askeriyece 
sarfı mesaii kâmile umuru mefruzadandır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Seferber orduların sureti teşkili 

Madde 6 — Seferber ordular müleaddid kolordulardan veyahut 
müteaddid piyade veya süvari fırkalarından terkip olunur, işbu seferber 
ordularla bunları teşkil edecek kolordu ve fırkaların sureti terkip ve teş
kili Erkânıharbiyei Umumiye Dairesince kararlaştırılır. 

Erkânıharbiye Dairesince seferber olacak kuvayı askeriyenin ni
zamı harbi tanzim ve tehiye olunarak hali seferberiye vazolunacak or
duların kumandanlarile orduyu mezkûrda müfrez kıtaata kumanda ede
cek ümeranın isim ve memuriyetlerini ve Erkânı Harbiye heyetlerini mü
beyyin her sene birer cetvel tertib ile hazır bulundurulur ve ledeliktiza 
seferberlik haline girileceği vakit seferber ordulara mahsus marülbeyan 
esami cetvelile müretteb ve müstahzar olan nizamı harbin mevkii fiil ve 
icraya isal ve büyük kumandanlara tebliğ ve irsali zımnında atebei ul-
yayı hazreti padişahiye arz ve takdim olunarak iradei seniyesi istihsal 
kılınır. 

Madde 7 — Erkânıharbiyei Umumiye Dairesince seferber or
dulardan başka kıla' ve mevakiin muhafazası için iktiza eden askerin dahi 
tertibatı hazır bulundurulup seferber ordular gibi bunların da cetveli 
senevisi ve nizamı harbi bittanzim seferberlik emrinin neşri için hini 
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istizanda bunlar dahi atebei ulyaya arz ve takdim edilerek iradei seni-
yesi istihsal olunur. 

Madde 8 — Seferber ordularla muhafazai kıla' ve mevaki için tahsis 
ve tertib olunacak efraddan başka seferber orduların vukubulacak zayiat 
ve nevakısını cebir ve ikmal etmek için daha bir takım debboy tabur ve 
bölükleri tertibatını havi cetveller dahi tanzim ile ilânı harp vukuunda 
mevkii icraya konulmak üzere hazır bulundurulur. 

Madde 9 — İlânı harb akabinde teşkil olunacak mezkûr debboy 
kıtaatına kumanda etmek ve bunlara müteferri muamelât ve muhaberata 
merci olmak üzere harbin devamı müddetçe her ordu dairesi için liva 
rütbesinde bir kumandan bulundurulur. 

Madde 10 — Seferber orduların nizamı harbi aksamından madud 
bulunan ordu karargâhı umumilerile hali seferberide askerin hututu 
muvasalaları müfettişleri heyetine ve demiryollarına ve seferi telgraf 
hizmetlerine memur edilecek kıtaatı ve sıhhiye heyeti teftişiyei merke-
ziyesi ve topçu ve istihkâm büyük parklarile muhasara parkları için Er-
kânıharbiyei Umumiye Dairesi tarafından hengâmı hazarda tertibatı lâ-
zıme icra kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Kuvvci umumiyenin hali seferberiye vaz'ı 

Madde 11 — Vakti seferde orduyu hümayunların bilûmum erkân 
ve ümera ve zabitan ve neferatının ve onuncu maddede tadad ve tasrih 
olunan hey'atı hususiye ve memurini sairesile mekâri hayvanatının ve 
top ve arabaların vesairenin tertibi seferileri. 

2 numaralı zeyilde gösterilmiştir. 

Orduyu hümayunlar seferberlik esnasında bir emri mahsus veril
mediği halde kuvayı nazariyelerini zeyli mezkûrda gösterilen tertibata 
iblâğ edip yeniden teşkil olunacak kıtaat ve hey'atı dahi tertibatı mez-
kûreye tevfikan teşkil ederler. 

Madde 12 — Seferberlik umumî olarak icra olunacak ise bütün as
kerî silklerine ve kısmen icra edilecek ise tahtı silâha davet olunan silke 
mensub efrad ve zabitanın kâffesi silâh altına celbedilir. 

Madde 13 — İhtiyat zabitanı sınıfında bulunan zabitan ile efradı 
ihtiyatiye esasen mensub oldukları sunufu askeriye kıtaatına tahsis olu
nacağı gibi hizmeti nizamiyelerini nişancı taburlarında ifa ve ikmal 
edenler hali seferberide de bu taburlara verilir. 
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Piyade redif ve müstahfızlan yine kendi sınıflarında istihdam 
olunurlar. 

Süvari sınıfında ifayı hizmet etmiş olan efrad ile bu sınıfın tertibi 
seferisi ikmal edilir. Fazla kalacak süvari redif ve müstahfızlarından ter
tibi mukarrarı kadar efrad nakliye ve mekârecilik ve nakliye hizmetle
rinde istihdam olunmak üzere sunufu muhtelifeye verilir. Topçu efradı 
redife ve müstahfızasından sahra ve kale topçuları haddi mukarrarına 
iblâğ edilip fazlası cephane parklarının teşkilâtında kullanılır. 

Hizmeti muvazzafalarını sanayi taburlarında ifa etmiş olanlar hali 
seferberide dahi mezkûr taburlara ve ilâve istihkâm kıtalarına verilir. 

Müddeti nizamiyelerini hastahane hizmetçiliğinde ikmal etmiş olan 
efrad hali seferberide yine bu hizmetlerde istihdam olunur. 

Madde 14 — Balâda tadad olunan sunufu muhtelifeye mensub zabi
tan ve efradı askeriye hali seferberide seferberlik pilânı mucibince icra 
kılınacak teşkilâta kifayet ettikten sonra fazlası kalırsa fazlaları tertib 
olunacak debboy tabur veya bölüklerine verilir. 

Madde 15 — Her hangi bir sınıf ve silk kıtaatı askeriyesinden bi
rinin teşkilât ve teçhizatı seferiyesine o kıtai askeriyeye mensub zabitan 
ve efrad kifayet etmediği halde noksanları aynı silk ve sınıfa mensup 
sair kıtaatı askeriye efrad ve zabitanı fazlalarından lüzumu kadarının 
ifraz ve tahsisi ile ikmal olunur. Şu ifraz ve tahsis maddesi erkânı har
biye heyetleri tarafından vakti hazerde tasmim ile kayden hazırlanmış 
bulunacaktır. 

Asakiri nizamiyei şahanenin seferberlik haline vaz'ı 

Madde 16 — Asakiri nizamiyenin ümera ve zabitanı zaten mevcud 
ve mükemmel olup şayet noksanı bulunursa nizamnamei mahsus muci
bince ihtiyat zabitanı sınıfında bulunan zabitan ile ikmal edilir. İhtiyat 
zabitanı nizamnamesinde dahi beyan olunduğu veçhile redif binbaşıla
rının dahili dairelerinde mukim ihtiyat zabitamnın isim ve rütbelerini 
ve mahalli ikametlerini mübeyyin tutacakları defterler üzerine zabıtanı 
mumaileyhim Erkânıharbiyei Umumiye Dairesi tarafından vakti hazerde 
cüzütamlara taksim olunarak sureti taksimat ordulara dahi bildirilir ve 
ordularca da zabitanı mumaileyhimin hali seferberideki memuriyetleri 
hem mukim ve mukayyed bulundukları redif devairine ve hem de vakti 
seferde iltihak edecekleri cüzütamlara bittebliğ -ceridelerine de kayıd ve 
işaret edilir. 
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Orduyu hümayunların hali seferberiye hini vaz'ında redif binbaşı
ları zabitanı mumaileyhimi celbederek en kısa yoldan mahalli memuri
yetlerine sevkederler. 

Bu esnada izaai evkat edilmemek için zabitanı mumaileyhim yedle
rine izam olunacakları mahallere sureti azimeti mübelliğ ve yevmi hare
keti mübeyyin redif binbaşıları tarafından verilecek mektuplarla icab 
ederse verilmesi lâzım gelecek nısıf navul ilmühaberleri isim ve tarih 
mahalleri açık olarak vaktile tehiye ve ihzar edilmiş bulunacaktır. 

3 numaralı zeyil ihtiyat zabitanı için redif dairelerinde tutulacak 
cedvelli defter numunesini gösterir. 

Asakiri nizamiyeye mensub alay ve tabur kumandanları vakti sefer
de kendi alay ve taburlarına iltihak edecek ihtiyat zabitanına dair malû
matı muktaziyeyi ahz eyledikten sonra alay ve taburları için hali sefer 
beriye mahsus olmak ve taallûku olan zabitanca her vakit malûm bulun
mak üzere birer cetveli senevî tanzim edeceklerdir. 

4 numaralı zeyil seferber bir piyade alayına mahsus cetveli senevî 
numunesini irae eder. 

Madde 17 — Orduyu hümayunların hali hazariden seferberliğe hini 
intikallerinde en evvel asakiri nizamiyenin seferber edilmesi ehem 
elzem idiğünden memleketlerinde bulunan efradı ihtiyatiye hemen hiz
meti nizamiyelerini ifa eyledikleri nizamiye taburlarına sevkedilir. Ancak 
lüzum ve ehemmiyet göründüğü halde nizamiye taburları kendilerine 
mensub efradı ihtiyatiyenin memleketlerinden vüruduna intizar etmiye-
rek bulundukları mevki civarında bulunan efradı ihtiyatiyeyi cem ve 
ahzile mevcudlarını tertibi seferiye iblâğ ederler. Binaenaleyh Erkânı
harbiyei Umumiye Dairesi tarafından orduyu hümayunların tertibatı se-
feriyeleri icra olunduğu esnada nizamiye taburlarından her birinin mev
kii ikametlerine göre efradı ihtiyatiyesini tedarik ve ita edecek olan re
dif devairi dahi tayin kılınır. 

5 numaralı zeyil asakiri nizamiyeye ihtiyat efradı ita edecek olan 
redif devairine mahsus bir cetvelin nümunesidir. 

Madde 18 Asakiri nizamiye taburlarının mevcudlarını tertibi se
feriye iblâğ etmek için ihtiyat sınıfa iltihakın ilk senesi mebde ittihaz 
olunarak andan itibaren müddeti ihtiyatiyede ileri senelere varmakta 
olan efradı ihtiyatiye alınır. 

Madde 19 — Asakiri nizamiye taburlarına ahvali fevkalâde ilcaatile 
müteallik oldukları redif dairelerinden gayri dairelerden ihtiyat efradı 
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verilmek lâzım gelirse işbu efradı hangi redif dairelerinden alacaklarını 
mübeyyin Erkânıharbiyei Umumiye Dairesince tanzim olunarak cetvel
lerden birer nüshası vakti hazerde ordular erkânıharbiye daireleri tara
fında ı taallûku olan nizamiye vc redif kumandanlarına tebliğ ve irsal 
olunur. 

Madde 20 — Her redif dairesindeki ihtiyat efradı Erkânıharbiyei 
Umumiye Dairesi tarafından on yedinci madde muhteviyatı dahi nazarı 
itibara alınarak cüzütamlara kayden tevzi ve taksim ve sureti taksimat 
ordulara tebliğ edilecek ve ordularca da nereden ne kadar efradı ihtiya
tiye alınacak ve nereye ne miktar efrad verilecek ise efradı merkumeyi 
alacak nizamiye ve verecek redif taburlarına bildirilerek bu malûmat 
tabur ceridelerine de kayıd ettirilecektir. 

Madde 21 — Efradı ihtiyatiye celbolunacağı vakit kısım kısım bi-
dayeten toplanacakları mahaller redif tabur kumandanları tarafından 
intihap eyledikleri mevakie ve hangi mevkilerde hangi kura efradı ih-
tiyatiyesinin toplanacağına dair her sene birer cetvel tertib ederek se
ferberlik emri verildiği halde efradı merkumenin toplanacağı yerlerde 
hangi gün toplanmaları lâzım geleceğini cetvele işaret edip kuraya gön
derirler. 

6 ve 7 numaralı zeyiller içtima cetveline dair numunedir. 
Madde 22 — Efradı merkume bu veçhile içtima mahallerinde top

landıktan sonra bölükleri merkezlerinde tecemmu ederek bunlardan 
mensub oldukları kıtaatı askeriyeye berren iltihak edecekler bölük mer
kezlerinden kıtaatı mezkûrenin bulundukları mahallere ve bahren gide
cekler dahi kezalik bölük merkezlerinden vapura binecekleri iskelelere 
en kısa yoldan seVkolunurlar. Bölük merkezlerinde içtima eyleyen efradı 
ihtiyatiye meyanında alil ve sakat olanlar bulunursa bunlar redif içti-
maındaki muayene misillû muayene edilir. 

Efradı ibtiyatiyenin sür'atle cemedilerek mensub oldukları nizamiye 
kıtaatı askeriyesine sevkolunmaları lâzımeden bulunduğundan zamanı 
tecemmuda isbatı vücud etmiyenlerin viirudlarına intizar olunmaz. Te
cemmu zamanında isbatı vücud etmiyen efradı ihtiyatiye muahharan 
bktaharri redif tabur merkezlerinde cemedilerek mensub oldukları kı
taatı askeriyeye sevk ve izam olunurlar. Mazereti kanuniyeye müstenit 
olmıyarak davete icabet etmiyen efradı ihtiyatiye derdest olundukları 
vakit ifayı hizmete mecbur edilmekle beraber cezai kanuniye dahi du
çar olurlar. 

Madde 23 — Efradı ihtiyatiyeden kıtaatı nizamiye mevcudl arını 
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tertibi seferiye iblâğ ettikden sonra fazla kalacaklar her alayın deb
boy mevkiinde bulundurularak anlardan ihtiyat taburu teşkil olunur, 
ihtiyat efradından mensub bulundukları redif dairelerinin mesafatı bai-
dede olmasından dolayı kıtaatı nizamiyeye tahsis olunmamış olanlar 
evvelemirde redif tabur merkezinde cem edilerek badehu nizamiye tabur
ları debboylarına sevkedilir. 

Asakiri redifenin hali seferberiye vaz'ı ve ilâve 
redif taburları teşkili 

Madde 24 — Hengâmı seferberide asakiri redife taburlarında mün
hal zabitlik mahalli bulunursa bunlara kıtaatı sairei askeriyede tertibi 
nizamisinden fazla olan veya açıkta bulunan zabitan yerleştirilir ve ih
tiyat zabitanı nizamnamesi mucibince zabitliğe nail olanlar dahi tayin 
olunur. Vakti hazarda mevcud ve müteşekkil olmayıp ledelhace muah-
haren teşkil olunacak ilâve redif taburları zabitanı dahi bu veçhile 
tayin olunur fakat ilâve taburları zabitanı yalnız ihtiyat zabitanından 
mürekkep olmayıp asakiri nizamiye zabitanile mahlut bulunmak üzere 
ancak bu taburlara nizamiye taburları zabitamndan mümkün olduğu 
kadar zabit ifraz ve ita olunacak ve onların yerine de ihtiyat zabitanı 
tayin edilecektir. 

Madde 25 — Her sene kolordu erkânıharbiyeleri tarafından re
dif alay kumandanlarına daireleri haricinde ikamet eden ihtiyat zabita
mndan kimlerin kendi alaylarına veyahut o alay dairesinden teşkil olu
nacak ilâve taburlarına tayin ve ilhak olunduğu tebliğ ve iş'ar olunacağı 
gibi vakti seferde kaç nefer asakiri nizamiye zabitanı verilecek ise bun
ların mikdarı da bildirilecektir. Redif alay kumandanları dahi gerek 
redif alay ve taburlarının ve gerek ilâve olarak teşkil olunabilecek ilâve 
taburlarının zabitanı heyetini mübeyyin birer cetvel tertib edeceklerdir. 

İşbu cetveller kolordular erkânıharbiyeleri tarafından tetkik ve 
tasdik olunduktan sonra seferber redif taburları aabitaıuna mahsus cet
veli senevi ittihaz kılınır ve seferberlik ilânı akabinde bu cetveller mu
cibince müretteb olan zabitanın taburlarına iltihak etmeleri emri verile
cek ve buna müteallik emirnameler ve muharrerat dahi vaktile tehiye 
edilecektir. 

Madde 26 — Redif yüzbaşıları bilûmum efradı redifeden her kari
ye efradı için seneleri itibarile vakti hazerde bir pusula tanzim ve ter
tib ederek seferberlik emri verildikte hangi sene efradının toplanması 

T . 1 C . 6 F. 34 
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hakkında emir verilmiş ise o sene efradını mübeyyin olan pusulalar» 
derhal kura ihtiyar mecal isine gönderirler. 

Efradı redife redif nizamnamesinde de beyan olunduğu veçhile ev
velemirde kariyelerinde ve badehu bölük ve tabur merkezlerinde tecem
mu edip gerek demiryol mevkilerile sahil iskelelerinde ve gerek hudud 
üzerindeki tecemmu mıntakası dahilinde mensub oldukları alaylara ilti
hak ederler. 

Madde 27 — Efradı redifenin umumen tahtı silâha alınması emir 
verildiği yani bir redif taburuna mensub olan sekiz sene efradı redifesi 
kamilen tahtı silâha aldırılacak olduğu halde işbu tabur tarafı seraskeri
den verilen emir mucibince kaç neferden ibaret olacak ise ol mikdar 
efrad daire dahilinde bulunan efradı redifenin en yakın mahalde olan
lardan cem olunup binnisbe mesafatı baidede veya diyarı aharda bulu
nan efrad ile de peyderpey ilâve bölük ve taburları teşkil olunur. 

Madde 28 — Fırka süvarisi efradı piyade efradı redifesi hakkında 
beyan olunan usule tevfikan toplanırlar ve efradı merkumeden her 
sene redif talimlerim icra eyelmek üzere tertib olunan bölükler gibi b ö 
lükler teşkil olunur. 

Asakiri müstahfızanın tahtı silâha alınması ve ilâve 
Müstahfız taburlarının sureti teşkili 

Madde 29 — Asakiri müstahfıza redif taburları tecemmu ettikten 
sonra tahtı silâha davet olunur ve bunlar efradı redifenin cemi hakkın
da müttehaz olan usule tevfikan redif taburları merkezlerinde bulunan 
ahzı asker şubeleri vasutasile cem edilir. 

Madde 30 — Müstahfız taburları zabıtanı asakiri nizamiye ve re
dife zabitanile ihtiyat zabkanrndan tertib olunur müstahfız taburlarının 
vakti seferde derhal silâh altında alınabilmesi için muktazi zabitan ve 
alay erkânını ordu erkâmharbiyeleri vakti: hazerde tertib ve bu babda 
tanzim edeceği cedavili mahsusayı hıfzeder* 

Mezkûr taburlar silâh altına alınacağı zaman işbu cetvel mucibince 
müstahfız taburlarına tayin olunan ümera ve zabitanın mahalli memu
riyetlerine gitmeleri emir ve tebliğ olunur. 

Debboy tabur ve bölüklerinin sureti teşkili 

Madde 31 — Seferberlik esnasında tahtı silâha girecek kur'a ef
radını talim ve darülharekâtlarda bulunan bilûmum alay ve taburların. 



zayiat ve nevakısını ikmal ve tetmim etmek üzere asakiri şahanenin 
hali seferberiye hini vaz'ında her sınıf için birer debboy heyeti teşkil 
olunur ve bu teşkilât piyade nizamiye ve redif alaylarile topçu alaylarına 
mukabil birer tabur ve süvari alaylarile nişancı ve istihkâm ve nakliye 
taburları için dahi birer bölük nisbetinde icra kılınır. Piyade nizamiye ve 
redif alaylarile süvari alaylarının debboy heyetleri kendi merkezlerinde 
ve topçu ve istihkâm ve nakliye debboy bölükleri dahi ordu merkezlerin
de ve nişancı taburları debboy bölükleri fırka merkezlerinde bulundu
rulur. Fakat üçüncü ordu merkezi olan Manastırın hudud civarlarında 
bulunan mevakii askeriyeye budiyeti hasebile orduyu mezkûrun topçu 
ve istihkâm ve nakliye debboy bölükleri Selânikte bulundurulur. Her 
sınıf debboy askeri kendi sınıfına mensub alay ve taburlar zayiat ve ne
vakısını ikmal edeceği gibi redif debboy taburları efradı asakiri redife 
ve müstahfızanın ikmali zayiatına hasr ve tahsis olunur. 

Debboy kıtaları erkân ve zabitanı hengâmı hazerde sene besene 
nizamiye ve redif piyade ve topçu ve süvari alayları miralaylarile ni
şancı ve istihkâm ve nakliye taburları binbaşıları taraflarından intihab 
kılınarak her sene kolordu erkânıharbiye dairelerince tedkik ve tasdik 
kılınmak üzere cedvelleri silsilei meratib kaidesince devairi mezkûreye 
gönderilir. Bu kıtalara arızai muvakkatei vücudiyelerinden dolayı meşakı 
seferiyeye gayrimütehammil ve fakat muallimlik hizmetini ifaya muk
tedir olan zabitan bulunduğu halde bittercih anlardan ve üst tarafı 
zabitanı saireden intihab olunur. Maamafih hengâmı harpte seferber 
zabitan ile debboy zabitanını tebdil etmek dahi caizdir. 

Madde 32 — Nizamiye piyade ve nişancı debboy tabur ve bölük
leri bu sınıflar efradından sıhhati bedeniyeleri meşakı seferiyeye bir müd
deti muvakkate için gayrı mütehammil olan zuafa ile nizamiye taburları 
mevcudlarını tertibi seferiye iblâğ ettikten sonra fazla kalacak ihtiyat 
efradından veyahut mütekabil redif devairine mensup olup fakat mahalli 
ikametlerinin uzaklığından dolayı nizamiye alaylarına tahsis olunmamış 
olan efradı ihtiyatiyeden ve tertibi sani efradından sınıfı ihtiyata geçme
miş olan efrad ile kısmı saninin efradı mezunesinden ihtiyata nakil müd
detinden evvel esbabı mezuniyetleri zail ve mündefi olanlardan ve bir de 
hali seferberi içinde yeniden çekilecek kur'a efradından terekküp ve teş
kil olunur. 

Debboy cüzütamlarında bulunacak zabitanın adedi seferber niza

miye cüzütamlarında bulundurulan zabitanın adedine müsavi olacaktır. 

Nizamiye debboy tabur veya bölüklerine balâda tadad olunan beş 
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nevi efrad tahsis olunacağı gibi harbim vüs'at ve umumiyetine göre 
kısmı sani meyanmda bulunan muinsiz efrad dahi devletçe lüzum gö
rüldüğü halde işbu debboy kıtalarına celb ve istihdam olunurlar. 

Madde 33 — Seferberliğin ilârrile alayların darülharekâta esnayı 
sevk ve izamlarında meşakı meşyü hareketten dolayı efradca tabiiyülvu
ku olan nevakıs ve zayiatı ikmal etmek üzere debboy kıtaları taraflarından 
mukabil bulundukları alay ve taburların mevcudu umumilerine nisbe-
ten yüzde on mikdarı efrad bittefrik hemen mezkûr alay ve taburlara 
iltihak etmek üzere arkalarından sevk ve izam olunur. îşbu ilk defa sevk 
olunacak efrad silâhsız olarak sevkolunup ondan sonrakiler vukubula
cak talebe göre silâhlı veya silâhsız gönderilir. 

Seferber ordu kumandanları kumandalarında bulunan alay ve ta
burlar taraflarından takdim olunacak cetvellere nazaran tertibi seferiye 
göre noksan bulunan efradı debboy müfrezeleri kumandanlığından ta
leb ederler. Debboy müfrezeleri kumandanları kendilerinden istenilen 
efradı debboy müfrezelerinin sunufu askeriyeye olan ciheti taallûk ve 
mensubiyetini gözederek tertib ve sevkettirip keyfiyeti makamı seraske-
riye arzeylerler. 

Madde 34 — Debboy taburlarına tahsis olunan efrad kesretle vü-
rud ve mevcudlan sekiz yüzü tecavüz ederek bin iki yüz nefer raddesine 
vardığı halde bundan sekiz yüz mevcudlu muvakkat bir tabur teşkil olu
nup efradı bakiyeden bölüklerine müsavaten verilmek üzere diğer ta
bur teşkiline ibtidar olunur. 

İşbu teşkil olunacak muvakkat taburların sureti teşekkülü makamı 
aeraskeriye arzölunarak nereye sevkolunacağı istizan olunmak üzere 
debboy taburu zabiti tarafından kumandanlığa iş'arı keyfiyet olunur 
ve bir mevkiden diğer mevkie şevki lâzım gelen işbu taburların makamı 
seraskeriden dahi tensikat bidayetindenberi cari olduğu üzere atabei ul-
yaya arz ve istizan olunur. 

Madde 35 — Nişancı taburlarının debboy bölükleri ikişer yüz kişi
den mürekkeb olup mevcudlan bu mikdan tecavüz eylediği halde me-
şak ve hizmeti seferiyeye binnisbe mütehammil olan efraddan muvakkat 
bir nişancı bölüğü teşkil olunarak baki efrad debboy bölüklerinde bı
rakılır. İşbu muvakkat bölüklerin sureti sevk ve izamlan otuz dördün
cü maddede beyan olunan usule tabidir. 

Madde 36 — Süvari alaylannın debboy bölükleri piyade debboy 
taburlan gibi teşkil olunur. Şu kadar ki bu sınrfın efradı ihtiyatiyesi 
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alaylar mevcudunu tertibi seferiye M a ğ a mertebei kifayede olmadığın
dan işbu süvari debboy bölüklerini bidayeten teşkil etmek için vücudu 
muktazi bulunan muallim efrad süvari efradı redifesinden ahz ve tertib 
olunur ve süvari alaylarının meşakı sefere muvakkaten gayri müteham
mil bulunan efrad ve hayvanatı da işbu bölüklere bırakılır. 

Süvari debboy bölüklerine memur edilecek zabitanın esami cedve-
li vakti hazerde alay kumandanları tarafından tertip ve tanzim olunur. 

Süvari debboy bölüklerinin hayvanatı yüz elli rese vardığı halde 
muvakkat bir süvari bölüğü teşkil kılınmak ve bunun sureti teşekkülü alel
usul debboy müfrezeleri kumandanlığı tarafından makamı seraskeriye 
arz edilmek muktazidir. Bu veçhile teşekkül edecek muvakkat süvari bö
lüklerinden alelade bir kaç kıtası bir araya getirilerek muvakkat bir 
süvari alayı teşkil edilir. 

Madde 37 — Topçu debboy taburları sunufu saire debboy tabur
ları gibi teşkil olunur ve bunlardan seferber ordular için bataryalar teş
kil ve şevkine lüzum göründüğü halde makamı seraskeriden verilecek 
emir üzerine mezkûr bataryalar kolordular ambarlarında bulundurulan 
top ve mühimmat ve koşumlarla bitteşkil emir olunan darülharekâta 
sevk ve tesyir olunur. 

Madde 38 — İstihkâm taburlarının debboy bölükleri istihkâm re
diflerinden teşkil olunup fazlasından darülharekât dahilinde bulunan 
kıla' ve istihkâmata gönderilmek üzere muvakkat bölükler teşkil olu
nur. Bu bölüklerin gerek mevcudlan ve gerek hususatı teşkiliyeleri ni
şancı taburlarının debboy bölükleri hakkındaki muamelâta tâbi ve mu
vafık olacaktır. 

Madde 39 — Nakliye taburları için muktazi debboy bölükleri sü
vari ve topçu sınıflarına mensub olan efradı redife ve müstahfizanın 
fazlasından teşkil olunarak mevcudlan dahi erzak ve cephane ve haste-
gân naklinde kullanılmak üzere üç kafileye taksim ve indelhace darül
harekâta sevkolunur. 

Madde 40 — İhtiyat ve redif ve müstahfız sınıflanna mensub ef-
raddan telgraf fennine aşina neferat bulunur ise ordular merkezlerinde 
cemedilerek nerelere gönderileceği alelusul debboy müfrezeleri kuman
danlıkları tarafından makamı seraskeriden istifsar olunur. 

Madde 41 — Her redif alayına mukabil teşkil olunacak debboy ta
buru redif ve müstahfız sınıflanna mensup olup avanzı muvakkatai vü-
cudiyeye mebni cismen meşakı seferiyeye gayri mütehammil olan zabi-
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tan ve küçük zabitan ile neferattan ve bazı esbabı fevkalâdeye mebni 
talim ve terbiyeden bi behre kalan efraddan ve olvakitki seferberliğe vu-
kubulan davete vakti zamanile icabet edemeyip biraz gecikmiş olanlar
dan teşkil ve tertib olunur ise de her debboy taburuna mikdarı kâfi ehil 
ve muktedir muallimler tayin etmek muktazi bulunduğuna binaen mu
harebeye gitmeğe gayri muktedir ve fakat muallimlik hizmetini ifaya 
kadir olan ihtiyat zabitanı mezkûr taburlarda istihdam olunurlar. 

BEŞİNCİ FASIL 

Seferber askerin elbise ve eslihası 

Madde 42 — Orduyu hümayunların hali seferberiye hini vaz'ında 
cüzütamlar kumandanları kendi kıtaatı askeriyelerine muktazi elbise ve 
esliha ve cephanenin nerelerden alınacağına vakti hazerde malûmatları 
bulunmak için kıtaatı askeriyenin malzemei mebhusesi hangi debboylar
dan verilecekse tarafı seraskeriden vaktile tayin ve taallûku olanlara 
tebliğ ve tebyin kılınacaktır. Asakiri nizamiye taburlarında tertibi se
feriye kâfi elbise her vakit hazır bulundurulur ve işbu elbise alay mer
kezinde tesis olunacak ve alay erkânının tahtı muhafazasında bulunacak 
olan alay debboylarında hıfzedilir. 

Hasbellüzum bir nizamiye alayının mahalli ikametinden tebaüd ve 
infikâki vukuunda alay debboyunun muhafazasına bir küçük müfreze 
terkedilirse de askerin hali seferberiye vaz'ı halinde debboyu sür'ati 
mümküne ile celb ve nakil etmek için vaktile tehiyei tedabir alay er
kânının vazifei zimmetleridir. Hali hazeride bir nizamiye alayı merkezi 
kat'iyyen tebeddül ederse bittabi debboy dahi merkezi cedide naklolu
nur. 

Madde 43 — Asakiri nizamiyenin tertibi seferiye mahsus olan fazla 
eslihası kolordular daireleri dahilinde ve daima külliyetli askerin ika
metgâhı olan noktalarda tesis kılınması lâzım gelen kolordu debboyla
rında hrfzolunur. 

Seferberlik zamanında eslihai mezkûreyi celbetmek üzere sevk ve 
izam olunacak müfrezeler alay kumandanları tarafından hali hazeride 
tayin ve eslihai mezkûrenin sür'ati celbi maddei mühimmesinin temin 
kılınması umuru lâzımedendir. 

Bir nizamiye alayı hali hazeride katiyen merkezini değiştirip de 
debboyunu gittiği yere nakil ettirecek olduğu halde seferberlik halinde 
kendisine lâzım olan eslihayı hangi debboydan, alacak ise o debboy mez
kûr alay kumandanlığına bildirilir. 
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Madde 44 — Mühimmat muayyen olan cephanelerde hıfz edilir 
fakat seferber nizamiye kıtalarına gönderilecek olan sandıkların üzer
lerine mahsus olduklan kıtaatın esami ve numaraları yazılarak bini ha
cette sür'atle seVkolunmak üzere her an hazır ve müheyya bulundurulur. 

Madde 45 — Asakiri redife ve müstahfıza kendilerine mahsus deb
boylarda ilbas ve teslih olunur. Redif debboyları nizamnamei mahsus 
mucibince debboylarda bulunacak esliha ve elbiseden maada redif alay 
merkezlerine müsadif tabur merkezlerinde redif debboy taburları için 
muktazi elbise ve esliha dahi müstahzar bulundurulur. 

Madde 46 — Fırka süvarisi bölüklerinin eşyaları süvari bölük tali
mi icra eylemek üzere tam bir bölük süvariye mecma' olan redif piyade 
tabur merkezlerindeki debboylarında bulundurulur. 

Madde 47 — Onuncu maddede lüzumu teşkili gösterilen kıtaat ve 
hey'atı hususiye için muktazi elbise ve esliha ordu merkezlerinde bulun
durulur. 

ALTINCI FASIL 

Vesaiti nakliyenin usulü tedariki 

Madde 48 — Orduyu hümayunların hali seferberiye hini vaz'ında 
lüzum görülecek vesaiti nakliye (tedariki vesaiti nakliye kanunnamesi) 
hükmüne tevfikan cem edilir ve vakti hazerde bu husus hakkında tutula
cak kuyud ve muamelât dahi kanunnamei mezkûr hükmüne tevfik ve tat
bik olunur. 

YEDİNCİ FASIL 

Seferberliğe dair ifadatı umumiye 

Madde 49 — Erkânı Harbiyei Umumiye dairesi tarafından seferber
liğe dair tertib olunacak cetveli umumide cüzütam kumandanlarının tah
tı kumandalarında bulunan kıtaatı askeriyeyi kaç günde seferberlik ha
line koyacağı tayin ve beyan olunur sürat ve mükemmeliyetle askerin 
teçhiz ve şevki başlıca tertibatı istihzariyei seferiyeye tâbi olduğundan 
tertibatı mezkûre kamilen tehiye olunarak harb ihtimali mevcud olma
yan vakitlerde de hazır bulundurulur. 

Sekiz numaralı zeyil seferberlik cedveli umumisinin nümunesidir. 
Madde 50 — Seferberlik tertibi cedveli tanzim olunduğu sırada 

zabitan ve neferat ve hayvanat ile mekâri hayvanatı vesair vesaiti 
nakile kıtaatı askeriyeye taksim ve gerek askerin seferberliği sırasında ve 
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gerek umumen vukubulacak tecemmu ve hareket esnasında kullanıla
cak vesaiti nakliye dahi tertib ile cedvelde gösterilecektir. 

Madde 51 — Seferberlik emri verildiği vakit hali seferberi ye girecek, 
olan kıtaatı askeriyenin ve bunların büyük ve küçük ümera ve zabıtanı 
ihtiyacatının tedarik ve itası vezaifi müteallikalarından olan memurini 
maliye ile memurini mülkiyenin meretlerinden istisal ve istilâmı masla
hata mahal kalmıyacak bir surette ifa eyliyecekleri vezaifin suver ve key-
fiyatı dahi seferberlik plânı cümlesinden olmak üzere Erkânıharbiyei 
Umumiye Dairesince hazırlanarak işbu hususatı mukarrere dahi sefer
berlik emrinin neşir ve ilânile birlikte Dahiliye ve Maliye Nezaretlerine 
makamı seraskeri den iş'ar olunacaktır. 

Seferberliğin sür'ati icrası maksadını temin için seferberliğe aid 
ev amir ve talimattan maslahatan kendilerine aid olanlarına ve zabitan 
ve memurini sairenin dahi kendilerinin mahalli memuriyetlerine vakit ve 
zamanile vukufu tam peyda edilmiş olması umuru lâzım eden olduğu gibi 
teçhizatı seferiye esnasında mahal i lâzımeye irsal olunmak üzere kifayet 
edecek kadar evamir ve muharreraıt ve ilânat ile telgrafnaane suretleri 
dahi hazır bulundurulmak iktiza eder. Dairei intizam ve nizamdan harice 
çıkılmamak şartile seferberliğin icrasını tacil ve tesri edecek kâffei ve
saitin tehiye ve ihzarı emrinde ihmal edilmemek ziyadesile şayanı itina 
mevaddandır. 

Madde 52 — Redif dairelerinde «ilâh ahma davet evamirinin usulü 
neşri vesait ve icabau mahaHiyeye tâbi olarak muhtelif olacağından 
Kolordu Erkânıharbiye Daireleri buralarını vakti asayişte nazarı mütale-
aya almalı ve ona göre bu işe de bir rabıta ve intizam vermelidir. 

Seferberlik haline ibtidar edilmek üzere ilânatı umumiye neşri ve 
isim defteri erinin tevzii ve tezakiri hususiye irsali gibi muamelât me
murini mülkiye ve askeriye tarafından kemali sür'atle icra olunmalıdır. 

Madde 53 — Seferberlik haline müteallik muamelat en ziyade ma
kamı seraskeri ve Erkânıharbiyei Umumiye Dairesile Kolordu Erkânı-
harbiyeleri ve redif liva ve binbaşıları taraflarından ifa olımur.Sefer-
berlik pilânına müteallik olup fakat tesviyesi orduyu hümayunların ve 
müstakil fıkraların iktidar ve salâhiyetleri haricinde bulunan kâffei 
mevadı umumiye doğrudan doğruya makamı seraakerice bittertib mezkûr 
plânın umumî surette tanzim olunması muktazidir. 

Seferberliğin vesaiti asliyesinin birincisi makamı seraskerî ve Er 
kânıharbîyei Umumiye Dairesi ikincisi Kolordu Erkânmarbiyeleri daire-
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leri üçüncüsü redif ümera ve zabitandır. Kolordu erkânıharbiye daire-
lerile redif ümera ve zabitanının kavanin ve nizamatı mevcude haricinde" 
seferberliğe aid yapacakları isler sureti umumiyede mezkûr plâna idhal 
olunur. 

Madde 54 — Kuvvei umumiyenin nizam harbini ve zabitan ve me
murini sairenin vakti sefere mahsus hizmetlerini mübeyyin tertib kılına
cak esami cedavili senevileri daima bir hali mükemmeliyette bulundurul
mak ve vesaiti nakliyenin nerelerden tedarik olunacağına dair olan cet
veller kemali sıhhatle tanzim kılınarak kolordu erkânıharbiyelerine teb
liğ ve irsal olumaak lâzımdır. Her sene içinde mezkûr cetvellerce lüzumu 
tebeyyün edecek tashihat ve tebdilât sureti muntazamada icra kılınarak 
kolordulara tebliğ olunmalıdır. 

Madde 55 — Erkânıharbiyei Umumiye Dairesi bilcümle ihtiyat ve 
redif ve müstahfız efradının gerek sefain ile bahren ve gerek şimendifer 
veya vesaiti sairei nakliye ile berren kendi daireleri dahilinde toplan
malarını teshil ve tesri edecek kâffei vesaitin cetvelini terkim ve tehiye 
edecektir. İşbu vesaitin seferberlik icraatı zamanında suveri icraiyesini 
mübeyyin bir cetveli umumî dahi tertib edilerek kolordu erkânıharbiye
lerine irsal olunur ve işbu cetvel muhteviyatından icabeden fıkraların ik
tizasına göre lâzım gelenlere mahremane tutulması tavsiye edilmekle be
raber itası mücazdır. Erkânıharbiye dairesi teçhizatı seferiyenin hita
mından sonra kıtaatı askeriyenin tahşid mahalline kadar sevk ve nakilleri 
için muktazi vesaiti nakliyeyi tertip ve bu babda dahi bir cetvel tan
zim eder. 

Madde 56 — Ordu erkânıharbiye heyetleri seferberliğe aid maka
mı seraskeriden verilen evamirde redif devairine aid olan hususatı de
vairi mezkûreye sureti münasebedc taksim ve hususatı mezkûrenin 
mihveri matlupta deveran ettirilmesi için memurini askeriye ile me
murini mülkiyenin müttehiden ifayı vezaif etmeleri esbabını istihsal 
ve tetmim ile icraat zamanında dahi seferberliğin sür'ati mümkine ile 
icrasına nezaret eder. 

Madde 57 — Redif kumandanları ve bunlardan bilhassa tabur 
binbaşıları seferberliğin sür'ati icrası için en ziyade haizi tesir ol
duklarından bunlar tarafından tabur dairelerindeki tehiyat ve müs
tahzaratın mükemmeliyetine ve kendilerine aid cedavil ve evamir ile 
evrakı sairenin hazır bulundurulmasına cidden say ve dikkat edilmek 
umuru mühimmedendir. 

Madde 58 — Seferberliğe girilmek hususatmın hüsnü icra ve it
mamı zımnında redif tabur dairelerinde işlerin berveçhi ati yolile tak 
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sim edilmesi lâzımgelir. Şöyle ki her redif taburu binbaşısı seferberlik 
emrinin yevmi vürudunda icabeden mahallere tebliğ ve irsal olunacak 
kâffei evamir ve mekâtip ile cedavile tarih koymak ve tabur kâtibine 
muavenet ederek mahali lâzımeye gönderilecek evrakı o gün hazır 
bulundurmak için tahtı silâha alınacak redif sınıfından vakti hazerde 
bir heyeti küttap intihab ve keyfiyeti vaktile heyeti mezkûreye tebliğ 
etmeli ve seferberlik emrinin hini vürudunda azayı heyeti derhal nez-
dine celbeylemelidir. 

Evamir ve evrakı sairenin mahallerine isali için kaç kişiye lüzum 
var ise vakti hazerde adeden tayin ile seferberlik emri vürudunda var ise 
nizamiyeden olmadığı halde zabtiyeden ve müstahdemini saireden sü
vari olarak olmiktar efradı zabitlerinden derhal isteyip istihdam et
melidir. 

Telgraf merkezleri memurinine telgrafhanelerin leylen dahi açık 
bulundurulması lüzumu ihbar kılınmalıdır. Evamir ve evrakı sairei 
mezburenin kâffesi seferberlik emrinin vürudundan yirmi dört saat 
sonraya kadar jandarmadan tahsis kılınacak süvariler vasıtasile ma
hallerine irsal olunmalıdır. 

Redif binbaşıları evamir ve evrakı saireyi mahallerine gönder
dikten sonra tabur debboyunu gözden geçirerek tevzi olunacak elbise 
ve esliha ile eşyayı saireyi hazır bulundurmalı ve tahta silâha alınan 
redif sınıfından terzi ve kunduracı ve bu gibi miktarı kâfi erbabı 
sanatı debboyda işlemek üzere hemen nezdine celbetmelidir. 

Redif binbaşıları tahtı silâha davet olunan efradın beytutetine ve 
cem olunan vesaiti nakliyenin muhafazasına mahsus mahalleri hazır
lamak üzere mülkiye memurlarına malûmat vermeli ve vaktile memu
rini mumaileyhim ile bilmüzakere beytutet ve muhafaza mahalleri 
müttehiden intihab edilmiş olmalıdır. En ibtida efradı ihtiyatiyenin 
cemi iktiza edeceğinden mahali müntehabede müctemi efradı getir
meğe memur olup ihtiyat zabitleri ile küçük zabitan mümkün ise sefer
berliğe ibtida emrinin ikinci günü akşamı veyahut üçüncü günü ales
sabah cem edilmiş ve talimatı lâzıme ile evrakı saire kendilerine iti 
olunmuş olmalıdır. 

Efradı ihtiyatiyenin vürudunda derhal kafileler teşkil ve mensup 
oldukları nizamiye kıtaatına sevk ve tavsil olunur. 

Redif taburlarının cephaneleri esnayı tecemmuda mahallinden alın
mayıp da debboyların birinden getirilecek ise tabur binbaşıları geti
rilecek cephaneyi nakil için bir müfreze tertip ederek seferberlik em-
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rinin vürudunun nihayet ikinci günü mezkûr müfrezeyi sevk ve izam 
etmelidir. 

Redif ve müstahfız bölükleri doğrudan doğruya tabur merkez
lerinde içtima edecek oldukları halde ihtiyat zabitlerile küçük zabitan 
seferberlik emrinin vürudu akabinde işbu emrin tarihi vürudunun 
üçüncü günü tabur merkezlerinde mevcut bulunmak üzere davet olu
narak vazifelerinden haberdar edilmelidirler. İşbu zabitan seferberlik 
levazımının tevziatına muavenette bulunup tevziata dahi emir tarihin
den itibaren dördüncü gün gelmeğe başlayacak efradın vürudunda 
bed' ve mübaşeret olunur taburlara tahsis olunacak vesaiti nakliyeyi 
celbetmek emrinde kullanılmak üzere süvari ihtiyat zabitanının biri ile 
her bölük için süvari sınıfından bir küçük zabit celp ve tayin olunur. 

Debboy kıtalarile ilâve taburlarını teşkil edecek olan zabitan 
ve küçük zabitan ile neferat cem edilerek bunlar talimatı lâzımelerini 
v e evrakı sairelerini almış oldukları halde alay merkezine sevk ve 
izam olunur. 

Madde 59 — Taburların teçhizat ve teslihatı hitam buldukta bin
başılar tarafından makamı seraskeriye ve alayları kumandanlarına 
ba telgraf iş'arı keyfiyet olunur ve keyfiyeti mezbure makamı seras
keriye dahi bildirildiği binbaşılar tarafından alay kumandanlarına 
iş'ar edilmiş olacağından mezkûr kumandanlar veya daha mafevki 
bulunanlar taraflarından bu babda istizahı keyfiyet olunmadıkça be-
tekrar makamı seraskeriye iş'arı keyfiyetle teksiri muhaberata sebe
biyet verilmiyecektir. 

Madde 60 — Seferberliğin sür'ati icrasına bazı esbab ve mevanii 
gayri melhuza haylûlet ve mümanaat eder ise keyfiyet derhal tabur 
binbaşıları tarafından makamı seraskeriye ve alayları kumandanları
na iş'ar edilir. 

Madde 61 — Asakiri nizamiyenin hali seferberiye vaz'ı için muk-
tazi tedabir redif binbaşıları hakkında balâda beyan olunan usule 
tevfikan alay kumandanları tarafından tehiye ve icra olunmak ikiıti-
za eder. 

Madde 62 — Seferberliğe aid umur ve muamelâtta zimethal olan 
küçük ve büyük her bir kumandan seferberlik emrinin yevmi vuru-
dundan itibaren her gün rüyet ve tesviye olunan işleri seferberliğe bir 
muhtıra makamına kaim olmak üzere muvazzahan bir deftere kayıd 
eder. 
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SEKİZİNCİ FASIL 

Seferberliğin umuru istihzariyea 

Madde 63 — Askerin silâh altına celp ve cem olunması lüzumu 
mefruzu üzerine her senei rumiyenin iptidasından intihasına kadar mer'î 
olmak ve ledelhace mevkii tatbika konulmak üzere seferberlik tertibatı 
umumiyesi cedvellerini ve evamir ve talimat ve tevcihat ve sair muame
lâtı seferiye evrakını ihzara o senenin hululünden evvelki senenin eylülü 
iptidasında başlanılarak bunlar o senenin kânunusanisi nihayetine ka
dar ikmal ve tehiye kılınacaktır ve tertibatı mezkûre berveçhi ati icra 
edilecektir. 

Madde 64 — Evvel emirde Erkânı Harbiyei Umumiye Dairesi ta
rafından kâffei kıtaat ve hey'atı askeriyeye dair bir cedveli senevî ter-
tib ve tab ile bilumum Orduyu hümayunlara irsal olunur. 

Madde 65 — Efradı ihtiyatiyenin istibdali akabinde piyade dairesi 
harp zuhurunda her tabur dairesince sunufu muhtelife efradı ihtiyatiye 
ve redife ve müstahfızasından ve kur'a bakayasından ne miktar asker 
çıkarılabileceğini mübeyyin bir defter tanzim ederek Erkânıharbiyei 
Umumiye Dairesine ita eder. 

Piyade dairesi vakti harbde istihdam olunabilmek üzere her alay 
dairesinde hangi rütbeden ne miktar ihtiyat zabitanile namzed bulun
duğunu ve bunların mensub oldukları siMcleri mübeyyin olmak ve üme
ra isimlerile beyan olunmak üzere bir cetvel daha tanzim ederek Erkânı
harbiyei Umumiye Dairesine ita eyler. 

Madde 66 — Kolordularla müstakil fırkalar Erkânıharbiyeleri 
tarafından kendi ordu veya fırkalarına mensub olan asakiri nizamiyenin 
sene başından evvelce mevcudu ve tertibi seferiye iblâğı için lüzum gö
rünecek efradın miktarını mübeyyin olamk üzere her ay başında takdim 
olunmakta olan kuvvei umumiye jurnalına tevfikan birer cetvel tanzim 
ve vakti hazerde hidematı müteferrikada müstahdem olup hengâmı harb
de seferber kıtaata kabili ilhak olan nizamiye zabıtanına dair başkaca 
birer cetvel daha imlâ ve terkim edilerek Erkânıharbiyei Umumiye Da
iresine irsal olunur. 

Madde 67 — Erkânıharbiyei Umumiye Dairesi cedavili mezkûreye 
müracaatla asakiri nizamiye ve redife ve müstahfızanın mukannen 
cüzü tamlarının efrad ve küçük zabit ve zabitanmın hesaben ve kayden 
miktarı seferiye sureti iblâğı ve andan sonra muhtelif silklerden ne mik-
dar fazla efrad kalır ise anlardan dahi her Kolordu tarafından sefer-
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herlik esnasında teşkil olunacak ilâve kıtaat ve hey'atı hususiyeyi velhasıl 
"bunların cümlesini muhtevi ve seferberliğe mahsus ve muvakkat bir ced-
vel tanzim edip Ordulara irsal ve kıtaatı nizamiyeye efradı ihtiyatiye 
ita edecek redif alay dairelerde vesaiti nakliye verecek taksim dairelerini 
ve kıtaatı mezkûre elbise ve esliha ve malzemei saire verecek depoyları 
ve efradı mükellefesi derecei kifayede olmayan ordular noksanının hangi 
ordular tarafından doldurulacağını dahi cedveli mezkûreye ilâve ve ten-
mik eder. 

Madde 68 — Kolordu veya müstakil fırka Erkânıharbiyeleri mez
kûr cedvellerin kendilerine hini tebliğinde mukannen ve ilâve kıtaat 
ile hey'at ve kıtaatı hususiyenin teşkilâtına müteferri mevaddı tertib 
ederek zabitan ve küçük zabitan ve neferat ile hayvan ve vesaiti sairei 
nakliyeyi redif alay dairelerine kayden taksim ve vakti seferde redif ve 
müsthfız kıtaatı askeriyesine rabt ve ilhak olunacak nizamiye zabitanı-
nı dahi ismen tayin ederler. İşbu Erkânıharbiye heyetleri icabında te

dariki vesaiti nakliye komisyonları marifetile cem olunacak olan hay
van ve vesaiti sairei nakliyeye dair memurini mülkiye ile muhabere ede
rek alınacak vesaiti nakliyeyi alay dairelerine icabı veçhile taksim ve 
tedariki vesaiti nakliye ve teftiş komisyonları azasını dahi kanunnamei 
mahsusunda gösterildiği veçhile tayin ederler. 

Madde 69 — Kolordu Erkânıharbiyeleri tertibat ve taksimatı meb-
sutayı icra ettikten sonra vakti harbde teşkiline memur oldukları kıtaat 
ve hey'atı cedveli senevisine ve tertibi seferiye nazaran sureti mükem-
melede teşkil etmek için noksanları olup olmadığını Erkâmharbiyei 
Umumiye Dairesine iş'ar ve noksanları olduğu halde ne miktar zabıtan 
ve neferat ile beygir ve mekâri hayvanatına ve ne kadar elbise ve 
malzemei saireye muhtaç olduklarını bertafsil beyan ve izhar eyliyecek-
lerdir. Bu halde Erkâmharbiyei Umumiye Dairesi ihtiyacatı mezkûreyi 
seferberlik tertibi icra olunmakta olan senei haliye hululünden evvel ik
mal etmek üzere tedabiri lâzime ittihaz ve icra ve bu babda ordu Erkânı-
harbiyelerine de malûmat ita edeceği gibi muvakkat surette tertib edilmiş 
olan seferberlik cedveli umumisini dahi tashih edecektir. 

Madde 70 — Kıtaatı nizamiye ile redif devairi Kumandanları Ko
lordu Erkânıharbiyeleri tarafından taksimat ve tertibata dair evamiri 
lâzime aldıklarında indelhace hâli seferberiye vaz'ına memur oldukları 
mukannen ve ilâve kıt'alarının seferberliğe girmek tertibatını sureti 
mükemmelede tertib ve ihzar edip zabitan ve neferat ve mekâri hay-
vanatile vesaiti sairei nakliye ve elbise ve esliha ve malzemei saireden 
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kendi dairelerinde tedarik edilemeyecek şeyler olduğu halde bunları men
sub oldukları orduya iş'ar ederek mezkûr ordular dahi ordu dahilinde 
mevcud olan veya Erkânıharbiyei Umumiye Dairesinden tahsis kılınacak 
olan vesait ile ihtiyacatı mezkûreyi bertaraf eder. 

Madde 71 — Redif liva daireleri kumandanları seferberlik em
rinin vesaiti neşir ve ilânını ve seferberliğe vaz edecekleri bilcümle mu
kannen ve ilâve kıt'aları zabitan ve neferatınm cem'i vesaitini tertib 
ve tehiye edecekleri gibi tedariki vesaiti nakliye komisyonları marife
tile ledelhace cem olunacak esbabı nakliyeye vesaireye hizmet ve bun
ları nakil ve sevk etmek üzere tahsis kılınacak mekâreciler ile müfrezeler 
için tedariki vesaiti nakliye komisyonlarile bilmuhabere kendi daire
lerinde tedarik edemeyecekleri müfrezeler ile mekâreciler içim Kolor
du Erkânıharbiyesine müracaat ve badehu nakliyata dair bir cedvel 
tertibine müsaraat ederler. 

Madde 72 —• Redif Liva Daireleri Kumandanları esliha ve elbise 
ile malzemei sairenin nerelerden ne suretle cem olunacağına dair muk
tazi cedvelleri tertib ile bunları Orduları Erkânıharbiyelerince tedkik 
ve muayene olunmak üzere ordularına tesrib ederler. 

Madde 73 — Asker bahren veya şimendüferle sevk olunarak içti
main tesrii mümkün olduğu halde redif liva deireleri kumandanları bu 
babda Ordu Erkânıharbiye Daireleri için bir cedvel tertib ederek ordula
rına takdim ederler. Ordu Erkânıharbiyeleri dahi işbu cedavili muayene 
ve tashih ettikten sonra esnayı içtimada kullanılacak kâffei vesaiti nak
liyeye dair bir cedvel tertibile Erkânıharbiyei Umumiye dairesine tak
dim edip oraca da her Ordu Erkânıharbiyesinden vürud eden bu misillû 
cedavil tevhid ve bu babda Bahriye ve Nafıa Nezaretlerile de muhabere 
edilerek seferberliğe mahsus nakliyat cedveli kat'isi tanzim olunur ve 
mezkûr cedvelin birer hulâsası Ordu ve müstakil fırkalara gönderil ip 
bunlar tarafından da kıtaatı askeriye ile redif kumandanlarına tebliğ 
edilir. 

Madde 74 — Kıtaatı askeriye ile Redif Liva Daireleri kumandan
ları seferberlik esnasında icra kılınacak nakliyata dair irsal olunan hu
lâsaları ahzeyledikleri zaman seferberliklerini ikmal etmek için ne ka
dar vakte muhtaç olduklarını hesap ederek ordu erkânı harbiyeeine bil
dirirler. Yine bu zamanda bilcümle kıtaatı askeriye ile redif liva daire
leri kumandanları vakti sefer için kendi kıt'alanna rapt ve ilhak olunan 
nizamiye zabitanını dahi dahili hesap ederek üçüncü fasılda beyan 
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olunduğu veçhile mukannen ve ilâve kıtaatının cetveli senevilerini tan
zim ve bittedkik tasdik olunmak üzere ordu erkânı harfoiyesine takdim 
ederler. 

Madde 75 — Ordu erkânı harbiyeleri işbu cedavili seneviyeyi alın
ca orduya mensub bilcümle mukannen ve ilâve kıtaat ile hey'atı ve kıta
atı hususiyenm seferberliği için muktazi olan zamanı hesap ederler. 

Erkânı harbiyei umumiye dairesi dahi doğrudan doğruya kendisi
ne aid olan erkânı harbiye heyetlerile kıtaat ve hey'atı hususiyenin sefer
berlik tertibatını kâffei teferruatile beraber tehiye ve tertip ve kıtaat ve 
hey'atı mezkûrenin cetveli senevisini tanzim eder. 

Madde 76 — Her senenin seferberliğe aid tehiyat ve tertibatı tah
ririye ve kaydiyesi hitam bulunca vakti seferde mukannen ve ilâve bir 
kıt'anın veyahut kıtaat ve hey'atı hususiyeden birinin seferberliğe vaz'ı-
na memur olan kıtaatı askeriye ve redif alay devairi kumandanlarile 
zabitan ve memurini sairenin kâffesi muhtara makamına kaim olmak 
üzere keyfiyeti makamlarına mahsus ve (seferberlik tertibat ve tehiyatj 
ceridesi) namile birer deftere kayıd ederler. îşbu defter şühur ve eyya
mın isimlerini havi olmalı ve seferberliğe ibtidar olunacağı günden iti
baren her gün rüyet ve tesviye olunacak hususat şühur ve eyyamı muhar-
rerenin hizalarına maa tafsilât terkim v e işaret olunmalıdır. Her kıt'a 
kendine aid seferberliğe dair aldığı evamiri dahi deftere kayıd etmelidir. 

Defteri mezkûr seferberlik esnasında icraatça hiç bir şey unutulma
mak için memurini askeriyeye birer muhtıra olur. 

Seferberlik defterine balâda tadad olunan mevaddan başka husu
satı âtiye dahi dercolunacaktır. 

1 - Seferberlik emrinin ilânı için ittihaz olunan tertibatla bu em
rin tebliğ edileceği mahallerin esamisi. 

2 — Seferberlik esnasında tabur kâtiplerine muavenet eylemek üze
re evvel beevvel silâh altına celb olunmak lâzım gelen zabitan ve küçük 
zabitan veyahut neferatın esamisi. 

3 - Seferberliğin sür'ati icrası için memur tezyidi ve tezayüd ede
cek memurların yerlerile bunların sureti tedarik ve tayinleri hakkında 
ittihazı lâzım gelen tedabir. 

4 - Heyeti daime zabitan ve efradından memuren veya mezunen ma

halli aharda bulunanların celbi. 

5 • Seferberlik muamelâtına muavenette bulunacak veyahut evami-
rin irsali hususunca telgrafhane ve postahane memurini misillû hit-



544 

metleri sebkedecek olan memurini mülkiyeye itayı malûmat olunması 
maddesi. 

6 - Vesaiti nakliyenin cem ve tarhına başlanmasının komisyonu 
mahsuslarına tebliği. 

7 - Mezkûr komisyonların tahtı emir ve idaresine verilecek me-
kincilerin celbi maddesi. 

8 - Zabitan ve neferatın toplanması için ittihaz olunan tertibat ile 
bu babda gönderilecek evamirin sureti irsali. 

9 — Cedavili seneviyece icra kılınan tashihat ve ilâvat. 

10 - Seferber olacak kıtaatı muhtelifeye zabitan ve neferat ile es
liha ve malzemei sairenin sureti tevziini mübeyyin olan cetvellerin icra 
kılman tashihat ve vukubulan ilâvatı. 

11 - Dairesi haricinde seferber olacak kıtaata taksimat cetvelleri 
icafomca muavenet suretile ita olunacak zabitan ve neferat ve malzeme
nin gönderilmesi ve bilakis kıtaatı saire tarafından olsuretle ahz oluna
cak şeyler var ise anların tadat ve beyanı. 

12 - Alınacak vesaiti nakliyeye ve bunların nerelere irsal oluna
cağına dair kalem dairesine bir cetvel taliki. 

13 - Silâh altına eel bol iman efraddan lüzum görüneceklerin usulü 
dairesinde etıbba vasıtasile icrayı muayeneleri için ittihaz kılınan tade-
bir. 

14 - Hasta veyahut seferber kıtaat ile harekete muvakkaten gay
ri muktedir olan zabitan ve neferatın debboy kıt'alarma veyahut daimî 
olarak sabit bulunan hey'atı askeriyeye rabt ve ilhak edilmeleri için it
tihaz kılınacak tedabir. 

15 • Tedariki vesaiti nakliye komisyonları marifetile cem edilen 
b ayvan atın vusullerinde baytar tarafından icrayı muayenelerile damga
lanması. 

16 - Vesaiti nakliyenin kafilelendirilmesi zımnında ittihaz olunacak 
tedabir. 

17 • Elbise ve esliha ve cephane vesair malzeme ile hayvanatın tev
zii ve debboylarda noksan bulunan elbise ve esliha ve cephane ile mal
zemei sairenin nerelerden geleceği ve eşyayı mezkûreyi celbtmek üzere 
izam kılınacak müfrezelerin tertibi 

18 - Kâffei eşyanın damgalanması veyahut numaralanması ve a! âtı 
carinanın bUeğilenmesi. 
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19 - Seferberliğin icra kılındığı merkezlerde veyahut civarında gele
cek olan askerin muvakkaten beytutet eyleyecekleri mahallerin hazır
lanması. 

20 - Toplanacak ve sevkolunacak askerin sureti iaşesi hakkında 
ittihaz kılınacak tedabir. 

21 - Seferber kıtaatın nereden ne miktar akçe alacağına dair mu-
hassesat havalâtının kaydı. 

22 - Seferber haiine girmek için zabitan ve memurine istihkakları
na mahsuben ita olunmak lâzım gelen mebaliğin sureti tediyesi. 

23 • Seferber kıtaat ile debboy kıt'alarına verilecek efrad hakkında 
künye defterleri tanzim olunacağı maddesi. 

24 - Cüzdanları mevcut Olmayan efrada cüzdan ita ve ellerinde cüz
dan bulunan efradın cüzdanları muayene olunacağı maddesi. 

25 - Seferberlik esnasında muharebe ve vukuat ve muhaberenin 
kaydı için defterler tedarik ve ihzar olunacağı ve nizamnameler ve de
fatir ve cedavil ile evrakı saireden mevkii muharebeye götürülecek olan
larla götürülmiyecek olanların tahsis ve tefrik kılınacağı maddesi. 

26 - Silâh altına celbolunan efrad tarafından depoylara teslim olu
nacak eşyaya dair tutulması lâzım gelen defatirin hazırlanması. 

27 - Muaveneti Devlete ihtiyaç ve istihkakları olup da memurini 
mülkiyeden talebi muavenet edecek efradı askeriye familyalarına dair 
tutulacak defatir. 

28 - Debboylardan ahzolunan eşyanın cins ve miktarına dair sefer
ber kıtaat kumandanları tarafından mezkûr depoylara icabına göre maz
bata ve ilmühaber verileceği maddesi. 

29 - Seferber kıtaatın debboy kıt'alannda ifayı hizmete memur 
olacak muhtelif komisyonların sureti teşkili. 

30 - Seferber kıtaatın birlikte götüremeyeceği kışla eşyasile malze
mei sairenin hıfzedilmek üzere mevakide kalacak memurini askeriye 
veya mülkiyeye teslim olunacağı maddesi. 

31 • Arabaların veya mekâri hayvanatının vürudu anda icrayı 
muayenelerile noksanlarının ikmali. 

32 - Askerin tecemmiiünde meşyü askeri talimi icra olunacağı. 

33 - Tahşid mahalline gitmek için evvelce emir verilmiş ise ol em
rin sureti icrasına dair ittihaz olunacak tedabir. 

34 - Silâh akma celbedilen efrada o günden itibaren haklarında 

T. 1 C. 6 F. JS 
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seferberlik muamelâtı icra olunacağının tefhim ve ilân kılınacağı mad
desi. 

Balâda tadad olunan mevad berveçhi muharrer sefeberlik ceride
sine kayıd olunacaktır. Ve seferberlik emri verilip de ceridei mebhuse-
nin münderecatını mevkii icraya vaz ile residei haddi hitam eden kıt'ai 
askeriye seferber hailine girmiş ve harekete hazır ve amade olmuş olur. 

Madde 77 — Seferberlik için irsaline lüzum görünecek olan meka-
tip ve telgrafnameler seferberlik ceridesine ilâve kılınacak bir mahfaza 
derununa vaz edilip mekâtibi mezkûre ile telgrafnameler irsal oluna
cakları vakitte tarih ve imza vaz'mdan başka bir şey ilâvesine hacet 
kalmayacak surette tertib ve tehiye olunmuş bulunmalıdır. 

Berveçhi balâ tertib kılınan caridelerin birer suretleri ordu veya 
müstakil fırka ve müfreze Erkânıharbiye Dairelerine ve bu daireler dahi 
kendilerine mahsus olan cerideleri Erkânıharbiyei Umumiye Dairesine 
gönderirler. îşbu cerideler erkânı mezkûre tarafından bil'muayene tashih 
ve tasdik edildikten sonra tasdiki müş'ir bir emirname ile beraber mahal
lerine iade kılınır. 

Ve bu halde Ordu veya müstakil fırka ve müfreze erkânıharbiye-
leri dahi daireleri dahilinde bulunan kıtaatın ceridelerini bil'muayene 
tashih ve tasdik ve iade ederler. 

Bir sene zarfında düsturülamel tutulacak seferberliğe müteallik 
kâffei tertibat o senenin hululünden evvel tesviye ve tanzim kılınmış 
ve marülbeyan cerideler dahi tasdik olunmuş bulunmalıdır. 

Madde 78 — Her ordu veya müstakil fırkaya mensub bilcümle 
asker ile hey'at ve kıtaatı hususiyenin seferberliğe mahsus olarak tanzim 
kılınacak cedveli kat'isi ordu veya müstakil fırka ve müfrezeler Erkâ-
nıharbiyeleri tarafından kânunusani nihayetinde Erkânıharbiyei Umu
miyeye verilmek üzere makamı seraskeriyeye takdim olunup erkânı mez-" 
küre tarafından işbu cedveller birleştirilerek sekizinci faslın baş tara
fında beyan olunduğu üzere umum ordunun seferberliğine mahsus bir 
cedveli kat'î tertib ve tanzim kılınır. 

DOKUZUNCU FASIL 

Seferberliğin plânı 

Madde 79 — Erkânıharbiyei Umumiye Dairesi seferberliğe dair 
tertibatı istihzariyeyi birinci defa olarak itmam eyledikten sonra bertafsil 
kâffei tertibatı havi olmak üzere seferberliğin "sureti icrasına dair bir tali-
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matı umumiye tanzim eder ki işbu talimatı umumiyeye (seferberlik plânı) 
tesmiye olunur, işbu plân her sene bilmuayene tashih edilir. Mezkûr 
plân hurufat ile tab edilerek aynen itasına lüzum görünecek yerlere 
aynen ve kısmen itasına lüzum görülecek yerlere kısmen verilir. 

Madde 80 — Mezkûr plânın nusahi matbaasından bir mikdarı ihti-
yacatı malhuzaya karşı Erkânıharbiyei Umumiyede hıfzedilip bun
lardan başka nüshalarının hiç bir kimsede bulundurulmamasına ve es
nayı tabıda tashihatı lâzımenin icrası için numune kılıklı basılan yap
rakların ihrak edilmesine dikkat ve itina eylemek lâzımdır. 

Kendisine mezkûr plândan bir nüsha ita olunan zatten bir ilmü
haber ahzolunup mezkûr nüshayı muhafaza etmediği veyahud muhte
viyatını ifşa ettiği tahakkuk eylediği halde esrarı devleti ifşa edenler 
hakkında muayyen olan ceza ile muatap olacağı kendisine bildirilir. 
Erkânıharbiyei Umumiye Dairesi kendilerine seferberlik plânından bir 
nüsha ita kılınan zevata dair bir defter tutup mumaileyhimden ahzolunan 
ilmühaberleri dahi muhafaza eder. 

Madde 81 — İşbu nizamname mucibince tertib olunacak birinci 
plânın sureti musahhahaları mevsimi sayıfda tevzi olunarak her sene 
eylülde bed ve mübaşeret olunacak olan tertibatı istihzariye için bir 
rehber ittihaz kılınır. Senei sabıka plânınca icra kılmacak tebdilât ve 
tadilât cüz'î ve ehemmiyetsiz şeylerden ibaret ise Erkânıharbiyei Umu
miye Dairesi mezkûr plânca icra olunan tashihatı mübeyyin olarak 
bir ilâve tertib ve tevziile iktifa edebilir. Yeni bir teçhizatı seferiye 
plânı tevzi edildiği zaman eski plân nüshalarının celb ve cemile ihrakı 
iktiza eder. 

Her bir plân tevzi olundukça mezkûr plâna ordunun seferberliğine 
dair bir cetveli umumî dahi ilâve olunur. 

ONUNCU FASIL 

Seferberlik malıfazası 

Madde 82 — Seferberliğin emrü icrasına hizmeti muavenette bulu
nacak olan memurini mülkiye ile kumandanlar seferberlik mahfazası 
namında bir mahfaza bulunduracaktır. 

İşbu mahfaza seferberlik plânı ile mezkûr plâna ba emrü âli zam-
molunan talimat ve ilâvelerden kendine aid olan hususat ve taksimat ve 
içtima cetvelleri vedavet emirlerile tertib ve tehiye olunan evamiri sa
ire ve mekâtib ve telgrafnameler ile teçhizatı seferiye ceridesi gibi hu-
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susatın hıfzına mahsus alacaktır, işbu mahfazalar bizzat kumandanlar 
ile memurini mülikiyenin tahtı mesuliyetinde bulundurulup muhtevi
yatına hariçten vukuf hasıl edilmesi mümkün olmayacak surette kilid 
altında muhafaza olunması lâzımdır. 

Her sene teftiş memuriyetiie izam kılınacak müfettişler seferber
lik mahfazasını dahi teftiş ederek tertibatı istihzariyenin derecei sıhhat 
ve mükemmeliyetini ve mahfazai mezkûrenin sureti matlûbede muha
faza edilip edilmediğini tedkik eyleyeceklerdir. 

ON BİRİNCİ FASIL 

Cem ve tahşid tertibatı istihzariyesi 

Madde 83 — Erkânıhariyei Umumiye dairesi ordunun seferberlik 
tertibatile iştigal eylediği esnada seferber ordularla kılaı hakanî asa
kiri muhafızasının ve menzil hatlarına memur asker ile kuvvei ihtiyatiye-
nin üçüncü faslın mevaddı muhteviyesinde beyan olunduğu veçhile tertib 
ve tehiye kılman teşkilât ve terkibatına nazaran seferberliğin hitamından 
sonra seferber kıtaat tarafından icra olunacak tecemmu için lâzım gelen 
tertibatı dahi yedinci fasılda beyan olunduğu veçhile tehiye ve ihzar 
eder. Tertibatı mezkûrenin icrası zımnında ordu veya mütakil fırka ve 
müfreze Erkânıharbiyeleri tarafından Erkâmharbiyei Umumiyeye mua
venet edilecektir. 

Erkâmharbiyei Umumiye dairesi her ordu veya müstakil fırka ve 
müfrezei askeriyenin tecemmu edeceği mahal ve mevakii iş'ar ederek or
duların hudud üzerinde tecemmüleri için ittihaz kılınan tedabiri umumi
yeyi sureti hafiyede mezkûr Kolordu veyahut müstakil Fırka ve müfreze 
Erkânıharbiyelerine beyan ve izbar eder bu halde hudud üzerinde tahsİ3-
kılınan tahşid noktalarına veyahut sefain ve demiryol ile nakledilmek 
üzere irae olunan deniz iskelelerile demiryol mevkiflerine kadar icra 
kılınacak yürüyüşler mezkûr Erkânıharbiye Heyetleri tarafından ter
tib olunur. 

işbu yürüyüşlerin hini tertibinde hareketin mümkün olduğu kadar 
tesrii hususuna dikkat olunmak mültezem ise de hududa esnayı tekar-
rübde ittihazı lüzumu derkâr olan tedabiri ihtiyatiye dahi nazarı mütale-
aya alınmalıdır. 

Tertibatı müttehazenin kâffesi kolordunun tecemmüüne mahsus yü
rüyüş cetveli namında bir cetvel derununa cem ve dercedilerek Erkânı-
harbiyei Umumiyeye takdim olunur. 

Erkâmharbiyei Umumiye Dairesi Kolordulardan vürud eden o mi
sillû cedavilin kâffesini birleştirerek tecemmu için bahren ve demiryol 
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ile icra kılınacak nakliyatı hesap eder ve sefaini nakliye ile demiryol 
katarlarının yürüyüş tertibatile beraber umum ordunun tecemmüüne 
mahsus nakliyat cetvelini tanzim eylemek üzere Bahriye ve Nafıa Neza-
retlerile nakliyatı mebhuseye dair icrayı müzakerat eyler. 

Erkânıharbiyei Umumiye Dairesi cetveli mezkûre demiryol mev-
kiflerinden veyahut deniz iskelelerinden itibaren hudud üzerinde ordu
ların yayılması için tahsis ve intihap olunan mevakie kadar vuku bula
cak hareketi mübeyyin tertip kılınan fihristin ilâvesile tecemmu cetveli 
umumisini tanzim ve teşkil edip işbu cetvele seferber ordunun nizamı 
harbi ve büyük kumandanların esami cetveli rabt ve ilâve olunmakla 
cedveli mezkûr harekâtı hasmanenin küşadı esnasında kuvvayi Osmani-
yenin ne veçhile taksim edileceğini ve ne suretle yayılacağını irae ve 
iş'ar eder. 

Tecemmu cetveli umumisi gayetle mahfi ve mektum tutularak Kol
ordulara bile bildirilmeyecek isede teçhizatı seferiye emrinin itası aka
binde irsal olunmak üzere Erkânıharbiyei Umumiye tarafından Kolor
dularla müstakil fırka ve müfrezelere mahsus olarak cetveli mezkûrdan 
birer hulâsa çıkarılıp hazır bulundurulacaktır. 

ON İKİNCİ FASIL 

Harekâtı askeriye plânı 

Madde 84 — Erkânıharbiyei Umumiye tarafından harekâtı aske
riyeye dair bir plân tertip olunup işbu plânın tertibinde en ziyade muh
temel olan karışıklıklar nazar) mütaleaya alınır. 

Mezkûr plân Hükûmatı mütecavire kuvayi askeriyesinin mevcudile 
seferberliğe gidebileceği müddete ve muhtemel olan tahşit mıntakala-
rına nazaran tertib ve tanzim olunmalıdır. Her nevi tasallutal ve teca-
vüzatı men ve de fe kifayet eyliyecek bir kuvvet istenilen vakitte hudud-
da bulundurulabilmk için kuvvayi Osmaniyenin seferberliğile tahaşşüdü 

kısmen olsun hasmı mefruzun seferberliğile tahaşşüdünden evvel hu
sule getirilmesi lâzımdır. 

Harekâtı askeriye plânı atebei ulyayı Hazreti Padişahiye arzoluna-
rak iradei seniyei cenabı mülûkâne istihsal olunduktan sonra gayetle 
mektum tutulacaktır. Mezkûr plânın münderecatına yalnız serasker olan 
zat ile Erkânıharbiyei Umumiye Reisi ve Müşiram izamdan seferber or
duda büyük bir kumandanlıkta bulunmaları muhtemel olan bir kaç zat 
ile vakti seferde bir ordunun veyahut müstakil bir Kolordunun Erkânı-
harbiyesi Riyasetini deruhde eyliyecek olan zevatın vakıf ve agâh olma
ları iktiza eder. 
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N o : 149 — Redif debboylarında istihdam edilecek efradı 
askeriye hakkında nizamnamedir [ 1 ] 

27 cemaziyelâhır 1306, 16 şubat 1304 

Madde 1 — Redif debboylarına mevzu esliha ve mühimmat ve eşyayı 
askeriyei saireyi nehib ve sirkatten muhafaza ile beraber fî 29 muharrem 
sene 1304 tarihile tab ve neşrolunan kanunnamei hümayunda tarif olun
duğu veçhile bunları silip temizleyerek fenalaşmaktan vikaye etmek için 
her redif debboyunda miktarı kâfi efradı askeriye bulundurulacaktır. 

Madde 2 — Debboya alınacak efradı askeriye debboyun bulunduğu 
mahalde veya pek yakininde asakiri nizamiye mevcut ise onlardan alı
nacak ve asakiri nizamiye mevcut değil ise debboyun mensub olduğu redif 
taburu dairesindeki asakiri ihtiyatiyeden âtide zikrolunacak usule tev
fikan münavebe suretile celb ve istihdam olunacaktır. 

Madde 3 — Debboylarda istihdam edilecek neferat asakiri nizami
yeden ise bunlar debboy dahilinde ifa edilecek hidematça doğrudan doğru
ya debboy memurlarının kumandası altında olup yalnız emrü idarece zaten 
mensub oldukları kıt'ai askeriyeye merbut bulunacak ve efradı müstah
deme asakiri ihtiyariyeden ise anların gerek emrü idare ve gerek kuman
daları münhasıran debboy memurlarına aid olacaktır. 

Madde 4 — Asakiri nizamiye ve ihtiyatiyeden redif debboylarında 
istihdam olunacak efradı cünudiyenin mikdarı debboyların cesamet ve 
ehemmiyetine göre yirmi ile kırk arasında olacaktır ve hiç bir bahane 
ile bir debboyda yirmi neferden dun ve kırk neferden ziyade efradı as
keriye istihdam edilmiyecektir. 

Maddde 5 — Debboylarda bilmünavebe istihdam edilecek efradı ihti
yatiye için nöbet müddeti alü hafta olacaktır. 

Madde 6 — Her bir debboya bir nöbet için asakiri ihtiyatiyeden kaç 
nefer alınacak ise o miktar efrat evvelâ taburun birinci bölüğü defterin
de kayıd sırasınca en evvel mukayyed olan efradı ihtiyatiyeden celb 
ile altı hafta istihdam olunup badehu yerlerine bunlardan sonra mukay
yed olanlardan yani sınıfı ihtiyata daha sonra nakletmiş bulunanlardan 
yine olmiktar efrad odlbolunarak evvelkilere ruhsat verilecek ve birinci 
bölük defterinde mukayyed olan efradı ihtiyatiye bu veçhile celb ve is-

[1] Askerî mevzuata aid vesaikin Başvekâlet Arşiv Dairesinde bu
lunmadığı anlaşıldığından M. M. Vekâletile icra kılınan muhaberatta bu 
nizamnamenin bir nüshası getirilmiş ve bu cilde konulmuştur. 
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tihdam olunduktan sonra ikinci ve daha sonra üçüncü ve dördüncü bö
lükler defterlerinde mukayyed olan efrada geçilip bunlar da sıra ile nö
betlerini savdıktan sonra yine birinci bölükten başlanılacaktır. Eğer bir 
bölükten celbedilecek efradı ihtiyatiyenin miktarı nöbet için muayyen 
olan efradın mikdanndan dun bulunur ise noksanı ondan sonraki bölük 
defterinde en evvel mukayyed olan efradı ihtiyatiyeden icabı kadarı 
celbile ikmal edilecektir. 

Madde 7 — Debboylarda bulunacak efradı ihtiyatiyenin mübadelesi 
zamanının hululünden yirmi gün evvel orduyu humayunlarca keyfiyet 
telgrafla makamı seraskeriden istizan edilip makamı seraskerice dahi 
atabei ulyayı Cenabı Hilâfetpenahiye arz ile iradei »eniyesi istihsal ve 
cenibi orduyu hümayuna tebliğ olunarak emrü mübadele ona göre icra 
edilecektir. 

Madde 8 — Debboyların cesameti ve mevkilerinin ehemmiyeti nis-
betinde ve dördüncü maddede beyan olunan iki had dahilinde olmak 
ve her ordu için alınacak efradın miktarı mecmuu aşağıda on altıncı 
maddede münderiç cetveli mahsusunda gösterilen miktarı tecavüz etme
mek üzere her debboyda ne kadar efradı ihtiyatiye istihdam olunacağı 
orduyu hümayunlar erkânı harbiyeleri tarafından kararlaştırılıp silsilei 
meratibei askeriyeye tevfikan kumandanları vasıtasile redif binbaşıları
na bildirilecek ve redif binbaşıları dahi debboyları için tayin olunan 
miktara ve taburları dairesindeki efradı ihtiyatiyenin mevcuduna göre 
ve altıncı maddede beyan olunan kaidei münavebeye tevfikan taburları
nın birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü bölükleri devairindeki efra
dı ihtiyatiyeden hangilerinin hangi tarihlerde nöbete dahil olup ne vakit 
nöbetten çıkacaklarını ve hangi neferlerle değiştirileceklerini mübeyyin 
olmak üzere birer defteri umumî tanzim ile her nöbetin zamanı hulul 
etmezden evvel mezkûr defteri umumiden o nöbeti ifa edecek efradın 
mikdar ve esamisile nöbete girecekleri ve nöbetten çıkacakları tarihleri 
i/ıhen gösterir bir nöbet defteri yazarak bunu vakit ve zamanile aid 
olduğu bölük yüzbaşısına gönderecek ve yüzbaşılar da işbu nöbet def
terinde muharrer efradın nöbetin ilk günü debboyda hazır bulunmak 
için hangi gün bölük merkezinde toplanıp hangi gün debboya hareket 
etmeleri iktiza edeceğini güzelce hesap ve tayin ile efradı merkumeye 
bölük merkezinde toplanacaktan günü nöbet zamanının hululünden on 
beş gün evvel kariyeleri imam ve muhtaranı ve ihtiyar meclisleri vası
tasile tebliğ ederek efradı mürettibeyi bu suretle bölük merkezine top
ladıktan sonra tayin olunan vakitte topluca debboya sevk edecektir. 
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Madde 9 — Redif binbaşıları tarafından tanzim edileceği yukarıda 
tarif ve beyan olunan defteri umumî tabur dairesinde mevcud bulunan 
efradı ühtiyatiyenin bir devirde birer defa icra edecekleri nöbetleri mü
beyyin olacağından her devre mahsus olarak binbaşılar canibinden bi
rer defteri umumî tanzimile o esasa binaen ve balâda tarif olunan kai
deye tatbikan nöbetlerin muntazaman tertip ve icra ettirilmesi iktiza eder. 

Madde 10 — Debboy memurları debboyda gece ve gündüz nöbetçi 
bulunması lâzım gelen mahalleri tayin ederek bilmünavebe debboya ge
lecek olan efradı nizamiye ve ihtiyatiyeye irae ile iktiza eden tenbihatı 
ita edecek ve efradı merkumenin sair bir hizmet ve bahane ile debboy
dan infikâki kat'a caiz olmadığından bunların daima debboyda mev
cud bulunup hidematı mükellefelerini ifa ile işgallerine ve bir de efradı 
merkumeden debboyun nöbet mahallerinde nöbetçi bulunanlarından 
maadasına hava ve hizmet müsaid oldukça haftada bir saat kadar debboy 
civarında münasib bir mahalde silâh istimali ve nefer talimi icra etti
rilmesine debfoop memurları tarafından itina olunacaktır. 

Madde 11 — Redif debboylarında istihdam olunacak efradı ihtiya-
tiyenin elbisesi debboylarda mahfuz bulunacağından bunlara nöbete 
geldikleri vakit kendi elbiseleri çıkartılıp elbisei askeriyeleri iksa ve 
debboyda müstahdem bulundukça nizamiye efradı misillû maaş ve ta
yın ita edilecek ve bunların maaş ve tayınları redif taburları zafortanile 
başçavuşlarının maaş ve tayinat defterlerine idhalen tesviye olunacağı 
gibi istihkakları vazı kazan edileceğinden yevmiye jurnalleri dahi asa
kiri nizamiye jurnallarına tevfikan tanzim olunacaktır. 

Madde 12 — Her gün hava müsaid oldukça debboylar debboy me-
murlarile tüfekçi ustası hazır olduğu halde tulûu şemsden bir saat son
ra açılıp eşya ve eslihad mevcudeden icabedenleri kanurmamei masusun-
da beyan ve tarif olunan usule tevfikan temizlenerek yerli yerine vaz edil
dikten sonra guruba şemsden lâakal bir saat evvel kapanacaktır ve 
debboyların esbabı mücbire olmadıkça gece açık bulunması kafiyen 
memnudur. 

Madde 13 — Redif debboylarında bulunacak eşyayı askeriyenin 
sureti tathir ve muhafazası hakkındaki kanunname! hümayunun kırk do
kuzuncu ve müteakibi maddelerinde beyan olunduğu veçhile debboy 
memurlarının tebeddülünde devir ve teslim kaidesinin icrasına ve her 
üç ayda bir kerre eşyayı mevcudenin muayenesine itina olunacağı gibi 
debboyda istihdam edilecek efradı ihtiyatiyenin her defa tebdilinde dahi 
gece ve gündüz nöbetçi bulunacak mahallerin debboya yeni gelen efra-
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da alelusul devir ve teslim ettirilmesine ve tebdil ettirilecek efradın la 
bis oldukları elbisei askeriye ile esliha ve edevatı nuhasiyelerinin dahi 
debboya teslimine ve efradı merkirmenin bölük merkezine kadar topluca 
sevk ve iadesi vesaitinin istikmaline debboy memurları tarafından dikkat 
olunacektır. 

Madde 14 — Asakiri ihtiyatiyenin piyade kısmı silâh altına alı
nır ise debboyların hizmeti muhafazası Süvari ve Topçu ve istihkâm 
sınıflarının asakiri ihtiyatiyesine ve bunlar da silâh altına alınır ise 
avdetlerine kadar hizmeti mezkûre muvakkaten efradı redifeye ve 
bunlar da silâh altına alınacak olur ise asakiri müstahfazaya ihale olu
narak balâda efradı ihtiyatiye hakkında beyan olunan mevaddın ah
kâmı bunlar hakkında dahi tamamile cari olacaktır. 

Madde 15 — Askerî debboylarında istihdam edilecek efradı niza
miye ve ihtiyatiyeden debboyda mevzu esliha ve cephane ve elbise ve 
eşyayı sairei askeriyeden bir şey çalanlar ile bunların ziyama sebeb 
olanlar olur ise «Redif debboylarına mevzu esliha ve eşyayı sairei as
keriyenin hüsnü muhafazasına dair olan kanunnamen hümayunun» altmı
şıncı ve altmış birinci ve altmış ikinci maddelerinde beyan ve tasrih 
olunan cezalar ile mücazat olunacaklardır. 

Madde 16 — Elyevm orduyu hümayunlarda bulunan redif deb
boylarından asakiri nizamiye bulunmayan mahallerde vaki debboyla
rın miktarile bu debboylarda yukarıda mevaddı mahsusasında tarif 
olunduğu veçhile bilmünavebe istihdam edilecek efradı ihtiyatiyenin 
her ordu için muayyen olan miktarı atide münderiç cetvelde beyan 
olunmuştur. 

Beher debboya 
Efradı ihtiyatiye Redif debboyu verilecek efrad 

Neferen Adeden Neferen 

640 32 20 Birinci orduyu hümayun 
921 30 20 ilâ40ikinci „ „ 
440 21 20 „ 40 üçüncü „ „ 
500 15 40 „ dördüncü „ „ 
260 13 20 „ beşinci „ „ 
560 15 3 0 „ 40 altıncı 

3421 126 
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Madde 17 — tşbu nizamname münderecatınm tashih ve tadiline 
lüzum görülecek olur ise atebei ulyayı Cenabı padişahiden bilistizan 
şeref müteallik buyurulacak iradei seniyei mülûkâne üzerine tadilâtı 
lâzunesi icra kılınacaktır. 

No: 150 — Şam tramvayları ficurat tarifesi 
6 şaban 1307, 15 mart 1306 

Şamı Şerifde tramvaylar inşaası için Yusuf Matran Efendiye 
verilmiş olan imtiyaz hakkında mün'akid 10 recep sene 1307 ve 17 şubat 
sene 1305 tarihli şartnameye rap t olunmak ve yolculardan maada nak
liyata şamil olmak üzere mezkûr şartnamenin yirminci maddesi mu
cibince tanzim kılınan ücurat tarif esidir: 

KISMI EVVEL 

Tramvayın Mısır kapısı şosesinin noktai müntehasından Mezirbe 
kadar buharla cer olunacak olan altıncı kısmına dairdir. 

Her yolcunun bilet basma meoannen otuz kilogram yük naklet
meğe hakkı vardır. Yer tutan eşya ile otuz öşrü zürra mik'ap hacminde 
olduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için mevzu tari
fedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

Masarifi müleferria 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun obuasın tarife ücretinden maada 
berveçhi âti ücurat ahz ve istifa kılınacaktır. Şöyle ki: her pusulada 
muayyen olarak yirmi para kaydiye resmi ve katarın vürudundan sonra 
kaldırılmayan eşyanın beher dengi için yevmi beşer para mağaza res
mi tediye olunacak ve kumpanyanın ısrarı ve mürsil veya mürselünileyhin 
talebi üzerine tekrar veznedilecek eşyadan kumpanya iddiasında 
haklı çıktığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilo 
gram için yirmi para mizan resmi alınacaktır. 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit katarlar ile gönderilen kö-
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peklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır. Bu ücretin 
akal derecesi sekiz kilometre başına bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi ola
rak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi olmayıp da sahibi imtiyaz 
hıfzetmiş olur ise yevmî beş kuruş ahzolunur. 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 
Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilo gramın kilometre ba

sma ücreti nakliyesi bir paradır. Otuz desimetre yani öşrü zürra mikap 
hacminde bulunduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için 
mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır ve bu ücretin akal dere
cesi sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 
Tarife ücretinden maada irsal âtın her defası için muayyen kay

diye resmi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere be
her on kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve 
seyri seri ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olur ise olsun mür 
selünileyhe ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya 
verildiğinden itibaren mürselünileyhe eşyanın mevridi olan mahalde 
sakin ise yirmi dört saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırılmadığı 
takdirde kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için 

mağaza resmi olarak yevmî on para ve mürsil veya mürselünileyhin ta
lebi üzerine eşya betekrar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çıkma
dığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için 
yirmi para ücret alınır. 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere ve münferiden 
vezni yirmi beş kilogramdan aşağı olan 

ufak tefek eşyaya dairdir 
Bir dengin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu 

halde otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve andan ziya
de mesafenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 
O ücretten maada ihbarı keyfiyet sunumda mürselünileyhe gön

derilen mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyhe mevridi 
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eşya olan mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her 
ne esbaba mebni olur ise olsun kaldırılmayan denklerden mevzu olduğu 
mağaza resmi olarak yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin ta
lebi üzerine betekrar tartılacak her denkten mürsil veya mürselüniley
hin iddiası vahi çıktığı takdirde mizan tesmi olarak yirmi para ücret 
alınır. 

Nukud ve esham ve zî kıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderile
cek altın ve gümüş ile cıva ve beyaz altın ve mücevherat ve sair zî kıy
met eşyadan kilometre başına kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
on liralık kıymet üzerine iki para ücret istifa kılınır. 

Tahmiliye ve ihraciye resmile sigorta ücreti tarife fiatına dahildir. 
Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi olarak 
yirmi para alınır. Mesafe cüz'î olduğu halde beher on lira kıymetinde 
olanlar için balâda zikrolunan masarifi müteferria dahi dahil olduğu 
halde beş kuruş ücret alınabilir. 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 

Kilometre başına ücuratı nakliye: 
Seyri adi Seyri seri 

Para Para 

47 94 İki veyahut dört tekerlekli ve dahili bir peykeli 
arabalardan. 

67 134 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli arabalardan 
ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre 
üzerine bilhesap ahz ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on 
kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmi beş kuruş 
ücret) alınır. Mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra 
kaldırılmayan arabalardan istifa kılınır. 

Tarife ücretinden maada arabalar derununda bulunan eşyanın 
sıkleti elli kilogramı tecavüz eylediği halde elli kilogramın fazlasından 
seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf eşya tarifesi mucibince kesri gayri 
münkasem olarak beher elli kilogram hesabile ücret alınacaktır. 
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Hayvanata dairdir 

Kilometre başına ücreti nakliye : 

Seyri adi Seyri seri 
Para Para 

27 54 

Para Para 

9 18 
4 8 

öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve beygir 
ve koşum hayvanatından. 

Dana ve merkeb ve domuzdan 
Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap ahz 
ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Evvelâ, tarife ücretinden maada irsalâtm her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. 

Saniyen, katann vusulünden yirmi dört saat sonra alınmayan hay
vanatın zarar ve hasan ashabına aid olmak ve yem masarifi dahil olma
mak üzere bir mahalli mahsusta bıfzolunmak ücretine mukabil be
herinden mağaza resmi olarak yevmiye beş kuruş alınır. 

dır. 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak ücret otuz beş para-

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtm her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç sahibi imtiyaz tarafından 
icra edilir ise tonilâto başına dokuz kuruş yani gayri münkasem olmak 
üzere beher elli kilogram için on sekiz para alınır. 

Mürselünileyhe ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun pos
taya tesliminden kırk sekiz saat zarfında kaldınlmayan eşyadan mevzu 
olduğu mağaza resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
elli kilogram için yevmi on para ve mürsil veya rrrüreelünileyhîn talebi 
üzerine betekrar tartılan ve miktan evveli doğru çıkan eşyadan m kan 
resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için 
yirmi para ücret istifa olunur. 
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Mülâhazat 

İşbu tarifede beyan olunan ücret iki bin kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında carî değildir, iki binden üç bin kilog
rama kadar olan yekpare ecsama ücreti mukarrerenin bir nısfı daha ilâve 
olunur. Uç bin kilogramdan ziyade olan veyahut alât ve edevatı mahsusa is
timalini icabeden yekpare ecsamın nakline kumpanya icbar olunmayacak
tır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve mürsilin ikametgâhından 
alıp mürselünileyhin ikametgâhına teslim etmeği deruhte eylediği tak
dirde fiyat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından teslim ve tesellüm 
ücreti rızayı tarafeyn ile tayin olunur. 

KISMI SANİ 

Tramvayın beygirle cer olunacak birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü, beşinci kısımlarına 

dairdir 

Tramvayın beygirle cer olunacak aksamında işbu tarifenin emtia 
ve eşyadan maada nakliyata aid ahkâmı tamamen mer'î olacak ve emtia 
ve eşyanın beher tonilâtosu için kilometre başına iki kuruş ücret ahzo-
lunacaktır. İşbu tarife iki nüsha olarak bittanzim Ticaret ve Nafıa Ne
zareti Celilesile sahibi imtiyaz meyanesinde imza ve teati kılınmıştır. 

• 

Yafa Kudüsü Şerif Demiryolu Osmanlı Anonim Şirketi 
Nizamnamei dahilisi suretidir 

7 şaban 1307, 16 mart 1306 

Zirde Vazıülimza gerek kendi namına ve gerek Kudüsü Şerifdc 
Mösyö (Jan Frotiker) namına hareket eden Yusuf Navun efendi ve 
imalâtı Nafıa ve inşaat şirketi ve demir edevat ve makineleri inşasına 
mahsus olan iFranko Blej) nam anjnim şirketi Yafadan Kudüsü Şerife 
kadar ve ledelhace Nablûs ve Gazzeye kadar bir demiryol hattile bil
cümle müştemilâtının inşasile idare ve işletilmesi için 17 safer sene 1306 
tarihli fermanı âli mucibince tarafı Devleti Aliyeden mumaileyh Navun 
efendiye verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için 
şeraiti atiyeye tevfikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 
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BİRlNCt FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanındada 

Madde 1 — Yafadan Kudüsü Şerife kadar olan demiryo' : Ie ledel-
hace temdid hatlarının ve şubelerinin merbut mukavele ve şartname ah
kâmına tevfikan inşa ve idaresi]e işletilmesi için zirde tarif olunacak 
hissedaran beyninde bir Osmanlı anonim şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı (Yafa ve Kudüsü Şerif demiryolu ve 
şubeleri Osmanlı şirketi) olacak ve tabiiyeti sıfatüle tabiî Devleti Ali-
yenin kavanin ve nizamatı umumiyesdne tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Yafada veya memaliki Osmaniyenin 
sair bir mahallinde olacak ve memaliki ecnebiyede dahi şubeieı i bulu
nabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya müd
deti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti olan 
yetmiş seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

imtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Yusuf Navun efendi suretleri işbu nizamnamei dahi 
liye melfuf olan mukavele ve şartname ahkâmınca ba fermanı âli ken
disine verilen hukuk ve taahhüdatı şirkete devretmiş ve şirket sahibi 
imtiyaz sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve vazaifce anın makamım kaim 
olmuştur. Binaenaleyh sahibi imtiyaz fermanı âli ile imtiyaza müteallik 
kâffei evrakı şirkete teslim ftmeğe meci.urdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi zirde tayin olunan hisse senedatın-
dan ve hatların inşası masarifine göre ihraç olunacak tahvilâttan ibaret 
bulunacak ve hisse senedatından ibaret olan sermaye dört milyon frank
tan ibaret olup beheri yirmi iki Osmanlı liralık veyahut beşyüz franklık 
sekiz bin hisseye münkaseibdir. Heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüz
de elli derecesine kadar tezyid etmeğe salâhiyeti olacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istih
sal olunduktan sonra sureti kat'iyede teşekkül etmiş addolunacak ve 
tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfının te
diyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye 
tahvil edilecektİT. Şirketin hisse senedatının bir tarafı türkçe ve diğer 
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tarafı fransızca veya sair lisanlar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin 
baki kalan doksanı şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile 
Oersaadet vesair lâzım gelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî 
ve gayri resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfiyet olunarak 
mutalebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı redive olununcaya değin sene
dat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye olun
madıkça kabili havale ve furuht olamayacaktır ve bunların havale ve 
furuhtu şirketin defterine keydedilerek ziri bayi ile müşteri ve müdi-
randan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti havale 
ve furuhtu senedde dahi zikr ve işaret kılınacaktır. Bedelinin nısfı tedi
ye olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer bulu
nacaktır. 

Madde 9 — Hisse senedi eri şirket nazarında kafıili inkısam değil
dir ve şirket her hisse için bir sahib tanır. Bir hissedarın varis veya da 
yinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını 
taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler 
ve istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti umu
miyenin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahihlerinden teehhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete 
hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevî yüzde altı 
hesabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen senedat 
ashabı aleyhine ikamei dava etmeğe ve Hisseleri dahi satmağa salâhiye
ti olacaktır. 

Ve bu makule satılması lâzım gelen hisse senedatının numaralan 
gazeteler marifetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş gün 
sonra şirket hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı Adliyeye mecbur ol
mamak ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet veya 
Paris ve Brüksel borsalarında ve borsalarda henüz alınıp -Miti İm ası 
kabul olunmamış ise müzayede tarikile hisseleri sattıracaktı?. Bu 
veçhile furuht olunan senedat iptal olunacak ve müşterilere eski sened-
lerin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita kılınacaktır. Şir
ketin matlûbu tevkif olunduktan sonra ft«ı«sı satılan hisse senedatının 
ashabına ha ve esmanı mezkûre şirketin tesviryei matlubuna kifayet 
etmediği takdirde noksanı kendisinden taleb ve istifa olunacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır. 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafın
dan mansup ve beşten on bire kadar azadan mürekkep bir meclisi ida
reye ihale olunacak ve meclisi idare Dersaadette veyahut Yafada akdi 
içtima edecektir, tnşaat müddetince meclisi idare memaliki ecne-
biyede bulunan şubelerinden birinde dahi akdi içtima edebilir. Ve şu 
kadar ki ilk üç sene müddet için teşkil olunan meclisi idare heyeti ev
velâ memaliki mahrusai şahane farları müdiranından Mösyö Kamil Kolas 
ve saniyen Beyruttan Şamı Şerife kadar mümted olan şose tariki Osmanlı 
şirketi müdiranından Mösyö Liyon Mahu ve salisen Lon Kiyolma de
miryolu müdiranından Mösyö Frederik Baru ve rabian Nans şehri itibarı 
sanayi nam şirketi müdürü Mösyö Pekre ve hamisen sahibi imtiyaz Yu
suf Navun efendi ve sadisen Kudüsü Şerifde Banker Mösyö Jatı Froti-
ker nam zatlardan ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umumiye
nin tasvibine arz olunmak 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 andan sonra kıdem itibarile her 
sene bir veya ikisi çıkarılarak yerlerine aharı intihab ve tayin kılınacak
tır. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi ola
cak ise de ayda bir defa toplanması lâbüdddür. Müzakeratın muteber 
olması lâkaal nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi 
idarenin karaları hazır bulunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur. 
Tesavii âra vukuunda keyfiyet içtimai âtiye talik edilir ve anda dahi 
tesavii âra vuku bulursa mevzuubahis olan madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kaydo
lunur ve ziri Reis ile hazırı bilmeclis bulunan aza tarafından imza edi
lir zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak için reis veya 
vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri şirketin kırk hisse 
senedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure şirketin sandı 

gına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılamayacak
tır. Bunların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damga vu -
rulacaktır. 

T. 1 C 6 F. 36 
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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'î gelecek heyeti umumiye tarafından ic
ra 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 mu
vakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet et
mek üzere azadan birini tayin edebilirler. Şu kadar ki vekâlet edecek 
azanın kendi reyinden başka birden reyi olamayacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi 
için iktidarı tammı haizdir. Ve bundan maada sulh olmak ve hakem ta
yin etmek salâhiyetine dahi maliktir. Ve hesabatını tanzim ile heyeti 
umumiyeye arz ve tevzi olunacak temettüün miktarını teklif edeı. Mec
lisi idarenin reisi gerek müddei gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru ma-
hakimde bizzat veya bilvekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut tamamen azasından 
bir veya bir kaç zata bavekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi 
cariyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tev
kil eyleyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temettüattan 
başka meclisde hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahzedecek-
lerdir. İşbu ücretin miktarı heyeti umumiye tarafından tayin kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

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

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene ibtidaki altı ay zarfında 
meclisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi 
içtima eder. Bundan başka meclisi idare icabettikçe sureti fevkalâdede 
olarak heyeti umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal kırk 
hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkeb olacaktır. Heyeti 
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umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hissedara
nın her kırk hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki yüzden ziyade reyi 
olamayacaktır. 

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

Madde 27 — Heyeti umumiyei gerek asaleten ve gerek vekâleten 
şirket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse senedatına malik hisse
darlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede 
hazır bulunacak hissedaranın mutasarrıf oldukları hisselerin salifüz
zikir bir rub'a müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini 
on gün zarfında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim 
etmeleri davetnamelerde ihtar olunacaktır. İşbu heyeti umumiyenin 
def'ai ulâ içtimaında hazır bulunan hissedaranın asaleten ve vekâ
leten hamil oldukları hisse senedatının miktarı derecei kifayede olma
dığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin mik
tarı ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar veril
miş olan hususat hakkında icrayı müzakerat 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 mahdân 
ziyade olmayacak ve ikinci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel 
ieabedenlere gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder 
ve reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihap eylerler. Heyeti umumiyede hazır olup en ziyade his
seye 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 olunacak hususala ek
seriyeti âra ile karar verilir. 

Müzakere olunacak mevaddın cedveli meclisi idare tarafından 
tanzim edilir. İşbu cetvele dahil olacak mevad meclisi idarenin teklifatı 
ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu hisselerin bedeli şirket 
sermayesinin lâakal rub'una baliğ olan hissedaran tarafından yevmi iç
timadan lâakal yirmi gün evvel vuku bulacak teklifattan ibaret olacaktır. 

İşbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti umumiyede müzakere 
olunamaz. 
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Madde 30 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatm tetkiki için ge
rek 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 raporu kıraat eder ve bunları ledel-
müzakere ya kabul veyahut reddeder ve hissei temettüü tayin eyler. Teb
dili iktiza eden meclisi idare azasının yerlerine) diğerlerini nasbeder 
ve şirketin bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakere kararı kat'î 
ita ve meclisi idarenin icabeyler ise iktidarını tevsi eyler. Fakat heyeti 
umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin lâakal sülüsanına 
müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça sermayenin tez
yidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti Umumiyenin zaptolunan müzakeratı bir def
teri mahsusa kayıd ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa 
memur olanlar ve kâtib tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her 
içtimaında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her 
birinin hamil olduğu hisselerin miktarını mübeyyin bir cetvel tanzim 
ile mevcud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü va
rakasına rapt ve talep vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclilihticac ibraz olunacak heyeti umumiyenin za
bıt sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya Vekili ta
rafından imza edilir. 

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

BEŞİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından bed ile kâ
nunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat birinci senei maliye müs
tesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi kânunuev
velin otuz birinci günü beynindeki 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 umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae ve 
tebliğ edecek ve hini içtimaında takdim eyliyecektir. Heyeti umumiyeye 
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dahil olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr defterleri ve 
hesabatı mütalâa ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmale mahsub akçe 
beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvelâ bilâ 
istisna hisselerin cümlesine faiz olarak yüzde beş ve saniyen ihtiyat ak
çesini teşkil etmek üzere temettüattan yüzde beş ifraz olunduktan sonra 
kusurunun yüzde on beşi mütesaviyen müdirana ve yüzde seksen beşi bis-
sei temettü namile hissedarana tevzi edilir. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene bir mik
tarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı safiyeden her 
sene yüzde beş miktar akçenin ifrazına karar verebilir ve şu halde kur'a 
isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei temettü verilecek ve fakat 
faiz ita olunmayacaktır. 

YEDİNCİ FASIL 

İhtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı seneviyeden 
müfrez yüzde beşden hasıl olacak ihtiyat akçesi masarifi fevkalâde ve 
gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçenin miktarı şirket serma
yesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olun
mayacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde beş faiz veya 
temettü itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ik
mal edilebilecektir. 

Madde40 — Şirketin inkizayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle hisse
daran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKlSİNCl FASIL 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kat'ı 
muamelâtı beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi İdare her ne vakit ve her ne sebeble olur iae 
olısun heyeti umumiyeyi içtimaa davetle şirketin müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut sair şirketle birleşmesini teklif 
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edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile birleş
mesi maddeleri Hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

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

Madde 13 - - Şirketin müddeti munkaziye oldukda veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesih olundükda içtima eden heyeti umumiye şirketin 
sureti katı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap için 
bir veya bir kaç memur tayin edecektir. 

Heyeti umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda olduğu gibi 
katı muamelât esnasında dahi iktidar ve salâhiyetini istimale devam 
edecektir. Kat'ı muhasebe memurlan heyeti umumiyenin kararı ve Hü
kümeti seniyenin müsaadesile şirketi mefsuhanın hukuk ve senedat ve 
taa'hhüdatını diğer bir şirkete veya ahar bir kimseye devir ve ferağ ede
bileceklerdir. 

Madde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husû-
sata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket serma
yesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran hazır 
olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 

• 

No. 152 — Sureti hattı hümayun şevketmakrunu hilâfetpenahi 
mucibince amel oluna 

Mülkiye memurin ve mensubininden yangın ve saireden 
musab olanlara mahsus ve tahtı riyaseti mufahhamai 

hazreti padişahide müteşekkil iane komisyonu 
âlisi Nizamnamesîdir 

10 şaban 1307, 19 mart 1306 

Madde 1 — işbu komisyon iradei Seniyei Hazreti Padişahî ile me
mur bir Reisi Sani ve Şûrayı Devlet Azasından Müfettişlik vazifesini haiz 
bir de Reisi Sani Muavini ve Nezareti Maliyeden Meclisi Maliye azasın
dan ve Adliye Nezaretinden dahi memurini adliyeden birer zat ile Evkaf 
ve Nafıa ve Maarif Nezaretlerinden Nezaret Muhasebecileri olan zevattan 
mürekkep olarak beş azadan müteşekkildir. 
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Madde 2 — Komisyonun umuru tahririye ve hesabiyesi için Babıâli-
ve Maliye Nezareti Celilesi aklâmından müntehip komisyon kâtibi bir 
de muhasebe memuru kezalik iradei seniyei mülûkâne ile tayin buyurulur 
ve refakatlerine dahi diğer nezaretlerden müsteid birer kâtib iktizasına 
göre alınır. 

Madde 3 — Komisyonu âli mutad olarak haftada bir gün dairei 
evkafı Hümayunda in'ikad edip iktizayı muamelâta göre tezyidi içti
maa lüzum ve hacet mes eyledikçe atabei seniyei mülûkâneye arzı keyfi
yetle haftada iki gün dahi tahsis edilir. 

Komisyon sandığının sermayesi 

Madde 4 — Vükelâyı feham ve Vüzera ve vülâti izam ile rical ve 
mutasarrıfini kiramdan üç yüz kuruş miktarı maaş muhassası olan ketebei 
aklama kadar bilcümle mansup ve müstahdem ve mazul ve mütekaid 
memurini mülkiye ve mensuplarının bir defalık olmak üzere öşür maaş
ları tevkifatile komisyon sandığının sermayei aslisi teşkil edilir. 

Madde 5 — Müddei sabıka mucibince sandığa iane edecek memurini 
mülkiye tarakkii memuriyet ve tezayüdü maaşa nail oldukça rna'azzam ala
cakları maaşın yüzde beşi kezalik bir defaya mahsus olmak üzere ko
misyon sandığının tevfir sermayesi için alınır. Fakat bu yüzde beş ikinci 
aylıklardan ahz ve tevkif kılınır. 

Madde 6 — Komisyonu âli sandığından istifade hakkı sermayesinin 
husul il e tezyidine suveri meşruha veçhile iane eden memurlara mün
hasırdır. 

Komisyon sandığının ikrazat hakkında 

icra edeceği muamelâtı esasiye 

Madde 7 — Hane t ermini ve inşasile tehil ve teehhül ve bu gûna ah
vale mümasil sair ihtiyacattan dolayı komisyona müracaat edenlerin bit-
tahkik ihtiyaçları tebeyyün ettikte maaşlarından ceste ceste tevkif ve is
tifa edilmek üzere senevi yüzde altı ıskonto edilerek kendilerine akçe ik
raz olunur. 

Madde 8 — Komisyon sandığından ikraz olunacak mebaliğin mik
tarı üç yüz kuruştan beş yüz kuruşa kadar maaşı olanların iki ve beş 
yüz kuruşu tecavüz ile bin kuruşa değin maaşı bulunanların bir buçuk 
ve andan yukarı maaş alanların bir senelik maaşları mecmuunun rub'u 
derecesini tecavüz etmiyecektir. 
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Madde 9 — Sandıktan istikraz edenler deyinlerinin hitamı tediye
sinden itibaren aradan iki sene mürur etmedikçe ikinci defa olarak akçe 
istikraz edemezler. 

Madde 10 — Deynirii kamilen tesviye ve ifa etmezden evvel vefat 
edenlerin sandığa olan düyunu mütebakiyesi muhal lef atından istifa olu-
namadığı halde tekaüd sandığından veyahut müteveffanın mensup ol
duğu daireden Eytam ve Eramiline tahsis kılman maaşattan kendilerine 
bar olmayacak bir miktarı mahbemah tevkif edilerek bu suretle mukas-
saten ve tedricen istihsal olunur. 

Madde 11 — Komisyonu âli sandığına iane eden memurini mülki
yeden hululü eceli mev'udile irtihal etmeyip mücerred ifayı vazife ve 
hizmet esnasında zuhura gelen bir kaza ve hadise ile vefat etmiş ve san
dığa deyni bulunmuş olanların tarihi vefatlarından itibaren baki kalan 
deyinleri bil'istizan şeref tealluk edecek iradei ihsani âdei Hazreti Pa
dişah! üzerine komisyon hesabına yürüdülüp müteveffanın muhallefa-
tından ve eytam ve eramili maaşatından istifa edilmez. 

Madde 12 — Komisyonu âlinin taşralarca şuabatı olmadığından ik
raz ve edane muamelâtı taşralarda carî olmayacaktır. 

Madde 13 — Komisyon her sened maliye ihtidasında sandığın ser-
mayei mevcudile iane muamelâtına ve ikrazat ve matlûbatı kemiyatına 
dair bir muvazene icmali tanzim ve atabei ulyayı şevketi ihtivayı Cenabı 
Mülûkâneye arz ve takdim ile bil'istizan neşir ve ilân eder. 

ianeyi istilzam edecek haşarat ve istiane 
edeceklerin sureti müracaatile hakla

rında icra kılınacak tahkikat 

Madde 14 — Hüdanekerde harik vukuile hane ve eşyası veyahut ki-
rahanede ikametle yalnız eşyası muhterik olmak ve hareketi arz gibi ha-
disatı kevniyeden dolayı hanesi yıkılmak gibi haşarat ile musap olarak 
ianeye muhtaç olan memurini mülkiye ile ailelerine tahakkuk edecek 
ihtiyaçları üzerine komisyon nakden ianeye mübaderetle iztıraplannı 
tehvin eder. 

Madde 15 — Haşaratın enva ve derecatına ve komisyon sandığı 
sermayesinin müsaadesine göre musabin haklarında olunacak muaveneti 
nakdiyenin mekadiri hakkındaki mukarreratını komisyon evvelce arz ve 
istizan ile şeref sadır olacak iradei seniyei Genabı Padişahı üzerine mev
kii icraya vaz eyler. 
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Madde 16 — Memurini mülkiye ve ailelerinden on dördüncü mad
dede beyan olunduğu veçhile haşarata uğrayarak musap olup sandıktan 
istiane edecekler hakikaten şayanı iane ve mecburu istiane olduklarını' 
mübeyyin ikamet eyledikleri mahallât eimme ve muhtaranı mühürlerile 

mahtum ve zevatı marufeden dört beş zat tarafından müzeyyel ve mu
saddak bir ilmühaber ahz ve raptederek istida verecekler ve bunda es-
bab ve derecatı ihtiyaçlarını beyan ve tasrih eyleyeceklerdir ve komis
yon dahi bu sureti müracaat üzere berveçhi ati tedkikata ibtidar ile 
müsted'î olanlar her hangi dairei resmiye memurlarından ise âmirinden 
maaşının mikdarını ve hakikati halini istifsar edecek ve bundan başka uh
delerinde bir gûna emlâk ve akar olup olmadığını ve esham ve mukataat 
misillû şeylere mutasarrıf bulunup bulunmadığını dahi devairi lâzıme-
sinden tahkik ve taharri eyliyerek ana göre ihtiyaç tahakkuk ve tebey
yün eder ise derecesine ve sandık sermayesinin müsaadesine göre komis
yon tensip edeceği mikdarda ianeye on beşinci madde hükmünce ibtidar 
eyliyecektir. 

Madde 17 — Musap muhtacı iane olanlar taşrada bulunan me
murini mülkiye ve ailesinden ise maddei sabıkada mübeyyin istida ora
nın en büyük memuruna ita olunup tahkikatı lâzımesi dahi mecalisi 

idare marifetlerile bil'icra ba mazbata komisyonu âliye beyanı keyfiyet 
olunacaktır. 

Madde 18 — Balâda mebsut muamelâtı tahkikiye neticesinde istiane 
edenler haklarında münafii hakikat ihbar ve şehadet vukubulmuş yani 
tasdiki ihtiyaca dair verilen ilmühaberin hilafı sabit olmuş olur ise 
ilmühaberde mühür ve imzaları bulunanlar iktizayı kanunî üzere maz-
han mücazat olacaklardır. 

Sandık sermayesinin usulü istihsalile keyfiyeti 
iddihar ve muhafazası 

Madde 19 — Komisyonu âli sandığının sermayei aslisi olan öşrir 
maaş tevkifatı tekaüd aidatı hakkında mer'î olan usul veçhile gerek taş
ralardan ve gerek Dersaadette devairi resmiyeden doğrudan doğruya 
komisyon sandığına teslim ve ifa olunur. 

Madde 20 — Komisyon sandığı aidatı Bankı Osmanide hıfzettirilerek 
binaenaleyh komisyonu âli için Bank tarafından bir hesabı carî açılacak
tır ve ana göre komisyon gerek ikrazat ve gerek ianat için vukubulacak te-
diyat hakkında bankaya çek verecektir. Ve işbu çekler muhasebe memuru 
ve Müfettiş ve Reisi sani mühürlerile memhur bulunacaktır. 
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Mevaddı mahsusa 

Madde 21 Komisyonun defatiri hesabiyesinin sureti ittihazına ve 
ana göre teftiş vazaifine dair iktiza eden talimat ikraz ve iane muame
lâtının tesis ve icrasına göre ileride tanzim ve atabei ulyaya arz ve tak
dim kılınacaktır. 

Madde 22 — Komisyon sandığının sermayesini esaslandırmak müd
dete mütevakkıf olduğuna mebni işbu nizamnamenin bairadei seniyei 
Hazreti Padişahî neşr ve ilân olunduğu tarihten itibaren altı mah müru
runda ikraz muamelesine ve bir sene mürurunda dahi iane muamelesine 
bed' ve mübaşeret olunacaktır. 

Madde 23 — iane muamelâtı komisyon sandığının sermayesile te
kabül ve tenasüp edemeyeceği anlaşılacak olur ise daha bir veya iki 
defava mahsus olmak üzere tevkifatı münasebe ile tevfiri sermaye vesa
itine bil'istizan müracaat kılınacaktır. 

Madde 24 — Komisyon heyeti için setre yakasında nişan rozeti gibi 
istimal olunabilecek ve yeşil ve kırmızı atlastan mamul olup rozete mü-
maseleti tammesi olmayacak bir şekil ve surette alâmeti farika bil'is-tizan 
ittihaz kılınacaktır. 

Madde 25 — Komisyon sandığının sermayei aslisi atıfeti mahsusai 
Hazreti Padişahî olarak Hazinei Hassai Şahaneden iki bin lira ve Hazi
nei Celilei Maliyeden dört bin lira ihsan ve itasile altı bin lira olarak 
teşkil ve tesis buyurulmuştur. 

No: 153 — Kaza kaynıakamlarile nahiye ve tahrirat müdürleri 
intihab komisyonuna mütedair 5 safer 1306 tarihli 

nizamnamenin 14 üneü maddei 
musahhahası 

13 jaban 1307, 22 mart 1306 

Madde 14 — Kaymakam olmak için müdürlük imtihanı vererek in-
tihabname aldıkdan sonra dört sene müdürlükte veyahut üç sene kayma
kam vekâletinde ifayı hüsnü hizmet etmiş olanlar ve vilâyet ve elviye maha-
khn riyaseti ile istinaf ve bidayet müddeiumumilikleri ve vilâvat bele
diye riyasetlerini İhraz eyleyenler ile işbu nizamnamenin tarihi neş
rinden mukaddem ba şahadetname nahiye müdürlüğünde veyahut mu-
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vazzafan beş sene Babıâli mektubî ve mazbata ve tahrirat kalemleri hü-
lefalığında ve dersaadet devairi merkeziye mektubî ve mazbata ve tah
rirat kalemleri zabitliğinde ve vilâyat mektubî kalemleri mümeyyizlik
leri ile meclisi idare baş kitabetlerinde ve intihabname aldıkdan sonra 
elviye tahrirat müdürlüklerinde kezalik beşer sene bulunmuş olanlar ve 
zaten asaleten kaymakamlıkta ve işbu nizamnamenin tarihi neşrinden 
evvel müddeti medide müdürlükte ve kaymakamlık vekâletinde bulu-
nubda yedinde inrihabnamesi olmayanlar bilimtihan kaymakam inti
hab olunabilirler. 

N o : 1 5 4 — D o n a n m a y ı h ü m a y u n a a l ınacak s ıbyan ef rad ına 
ve b u n l a r d a n yet iş t i r i lecek ged ik l i l e re da i r 

n i z a m n a m e d i r 

BİRİNCİ FASIL 

Efradın sureti kabulüne dairdir 

Madde 1 — Süfünü şahane sıbyanhğında istihdama kabulü mecaz 
olan efradın eshabı iffet ve istikametten bulunmaları ve askerliğe dahil 
olmaları için velilerinin rızalarına dair eimme ve muhtaran tarafından 
mıısaddak birer ilmühaber irae etmekle beraber ilel ve emrazdan sa
lim bulunmaları iktiza eder. 

Madde 2 — Sıbyan efradı kur'aya dahil olan ahaliden alınmayıp 
yalnız Dersaadet ahalisi etfalinden alınacak ve sinleri on beşden aşağı 
olanların kabulü caiz olamıyacaktır. 

Madde 3 — İlk sene alınacak efradın haddi gayesi yüz neferdir. 
Badehu üç yüz nefere baliğ oluncaya kadar her sene elli beşer nefer 
ahz ve kabul ve bu miktar nefer süfünü salhanenin mevcudundan tenzil 
olunmak üzere dairei bahriyenin tertibi nizamisi olan neferatı cedide-
den ol miktarı tenkis olunur. 

Madde 4 — Yeni yazılan sıbyan efradına malûmatı ibtidaiye tah
sil ettirilmek ve acemilere aid talimler öğretilmek üzere bir sene müd
det Dersaadet talim sefinei hümayununda istihdam olunur ve bu müd
detin inkizasrnda seyyar talim sefinelerine gönderilir. 

Madde 5 — Dersaadet talim sefinesinde bulunan efrada acemi
lere mahsus talimler ile nizamat ve eczayı şerifei kur'aniye ve ilmühal 
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okutdurulmak ve yazı yazdırılıp rakam gösterilmek gibi mebadii ulum
dan başka bir şey ile işgalleri memnudur. 

İKİNCİ FASIL 

Sıbyan efradının seyyar talim gemilerine sureti taksim 
ve tevzilerine dairdir. 

Madde 6 — Dersaadet talim sefinesine kaydedilen efrada acemi
lere aid talimler ile usul ve nizamatı askeriye öğretildikten sonra sey
yar talim sefinei hümayunlarına gönderilip denize alıştırılmak icab 
edeceğinden, seyyar talim gemisinin birinci seferinde Dersaadet talim 
gemisine ilk sene alınan yüz neferin kâffesi ve ikinci seferinde bir sene 
sonra alınmış olan elli beş neferin cümlesi ve üçüncü seferinde üçüncü 
sene alınan diğer elli beş neferin dahi hepsi gönderilip bunların yer
lerine yeniden elli beş nefer alınır ve dördüncü seferinde Dersaadet 
talim sefinesine dördüncü sene kaydedilmiş olan elli beş nefer ve be
şinci seferinde dahi beşinci sene alman elli beş nefer sıbyan efradının 
nakilleri icra olunur. 

Madde 7 — Seyyar talim sefinelerine ilk seferinde verilen efnda 
elifbayı osmani ve eczai şerifei kur'aniye ile akaide dair bazı resaili 
diniye tedris olunmak ve ders cetvelleri olveçhile tertib ve tadil olun
mak icab eder. 

ÜÇÜNCÜ FASİL 

Usulü imtihaniyenin sureti icrasile nakli sınıf ve terfii 
rütbeye dairdir 

Madde 8 — Her sene makamı nezaretten verilecek emir üzerine 
talim sefinei hümayununda usulü mukarrere dahilinde sıbyan efradı 
imtihanları icra ve onuncu ve on birinci bendlerin ahkâmına tevfikan 
beşinci sene imtihanında tevzii sınıf ve terfii rütbe muamelesi ifa olu
nur. 

Madde 9 — Sıbyaııhğın son senesi imtihanında her ferdin sinini 
salife imtihanlarında kazanmış olduğu numaralan ayrı ayrı gösterilmek 
şartile her ferde heyeti inrtihaniye tarafından bir kıt'a şehadetname 
verilir. 
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DÖRDÜNCÜ FASIL 

Sıbyan efradına mahsus rütbeleri ve terfii sınıfı icab eden 
esbabı beyan eder 

Madde 10 — Beş sene sıbyanlık müddetini ikmal ile son imtihanda 
ibrazı liyakat edenler Porsunluk, Işaretçilik, Sefine Eminliği, Serdü-
menlik, Topçuluk sınıflarına taksim ve uhdelerine on başılık rütbesi 
tevcih edilip gemicilik ameliyatı öğretilmek üzere seyyar talim sefi
nelerinde alıkonulur; Fakat son imtihanda ehliyeti derecei matlûbede 
olmadığı tahakkuk edenler bu sınıflara nakledilmeyip efradı saire gibi 
süfünü hümayuna çıkarılır. 

Madde 11 — Onbaşılığa nakleden sıbyan efradı bir aene onbaşılık 
ettikten sonra usulü dairesinde imtihan edilir. Kıymet numarası mec-
muunun sülüsanını kazananlar çavuş ve bölük emini nasb ve tayin olu
nur. Bir sene hizmet eden çavuş veya bölük eminleri dahi bil'imtihan 
Porsunusalis veya işaretçii salis yahud sefine eminii salis veya serdü
meni salis veyahud topçuyu salis olurlar ve bir sene sonraki imtihanda 
ibrazı liyakat ederler ise porsunu sani veya işaretçii sani veya sefine 
eminii sani veya serdümeni sani yahud topçuyu sani sınıf ma naklolunur
lar. Bu sınıflarda bir sene hizmet ile hini imtihanda isbatı ehliyet ederek 
kıymet numarası mecmuunun sülüsanını alanlar porsunu evvel veya 
işaretçii evvel veya sefine eminii evvel veyahud serdümeni evvel veyahud 
topçuyu evvel olurlar. Fakat seyyar talim sefinelerinde bulunanların rüt
beleri emri itibarî olacağından bunlara onbaşı, çavuş, bölük emini, por
sun, işaretçi, sefine emini, serdümen, topçu denilmeyip yalnız maaşları 
sunufu mezkûre maaşatı nisbetinde tezyid olunur. 

Madde 12 — İşaretçiliğe nakledileceklerin hini imtihanda hüsnü 
hat ve imlâ ve kıraattan fevkalâde ehliyet ibraz ile sair işlerde dahi 
isbatı liyakat ermeleri ve serdümenliğe nakolunacakların Filika idaresine 
aid malûmatı müteferrikadan ve bilfiil serdümenliğe münhasır husu-
»attan ve sunufu saire işlerinden matlûb veçhile imtihan vermeleri ve 
porsunluğa geçirileceklerin gemiciliğe müteferri hususatta birinci de
recede isbatı liyakat ve sunufu saireye dair irad olunan es*ileye mat
luba muvafık surette itayı ecvibeyede izharı kudret eylemeleri ve top
çuluk ile sefine emini sınıflarına nakledileceklerin topçuluk ve sefine 
eminliğine müteallik imtihanda birinci derecede isbatı ehliyet ile be
raber sunufu saireye müteferri olarak irad olunacak es'ilede izharı 
measiri iktidar ve liyakat etmeleri meşrut olup, bu şurut ahkâmına 
muvafık imtihan veremeyenlerin gedikli sınıfına geçmeleri mücaz ol-
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madığından bunlar dokuzuncu bend hükmünce süfünü hümayuna tevzi 
edilip müddeti askeriyeleri tamam oluncaya kadar efradı saire gibi 
istihdam olunurlar. 

BEŞÎNCI FASIL 

Sıbyan efradının gedikli sınıflarına nakillerine dairdir 

Madde 13 — Sıbyanbk imtihanlarına mahsus kıymet numarası 
mecmuunun her sene imtihanında sülüsanını kazandıkları şehadetname-
lerinde gösterilmiş ve müddeti askeriyelerini kemali iffet ve istikametle 
ikmal etmiş olanlar askerliklerinin son senesi nihayetinde programı 
mucibince imtihan edilip kıymet numarası mecmuunun sülüsanından 
ziyadesini kazanırlar ise mensub oldukları sınıfların gedikli salisliğine 
nakil ve edraç ve kıymet numarası mecmuunun sülüsanından fazla nu
mara alamayanlar efradı saire gibi istibdalen ihraç olunurlar. 

Madde 14 — ilk sene gediklii salis olanların adedi bu sınıfın ter
tibi nizamisinden fazla görünür ise münhal vukuunda yerleştirilmek 
üzere fazla olan miktarı ehliyetleri nisbetinde yani numara sırasına 
tevfikan bulundukları sınıflarda ibka olunurlar. 

Madde 15 — GedikMi salis olanlar dört sene süfünü şahanede is
tihdam olunduktan sonra programı mucibince imtihan edilir; ehliyeti 
tebeyyün edenler sinini merkume zarfında bulundukları sefainde ke
mali istikamet ve iffet ile hüsnü ifayı vazife eylemiş olduklarına dair 
süvarileri tarafından birer kıt'a tasdikname ibraz eyledikleri takdirde 
gediklii saniliğe naklolunur. Fakat tertibi nizamiden fazla gediklii sani 
nasb ve tayini caiz olmadığından hasbelimtihan gediklii saniliğe nakli 
iktiza edenlerin adedi ziyade ise on dördüncü bend hükmünce muamele 
olunmak üzere bunların dahi fazlası bulundukları sınıfta ibka olunur. 

Madde 16 — Gediklii saniliği ihraz edenler beş sene süfünü şaha
nede istihdam olunduktan sonra bil'imtihan ehliyet ve iktidarları nü-
mayan olur ve hüsnü hallerini ve hizmetlerine müdavim olduklarını mü
beyyin süvarileri tarafından verilen tasdiknameleri matlûba muvafık bu
lunur ise sınıflan gediklii evvelliğe terfi olunur. 

Madde 17 — Bilimtihan terfii sınıfa kesbi istihkak eden gedikliler 
on beşinci, on altıncı bendlerin ahkâmına tevfikan terfii sınıf ederler 
ise de defaat ile imtihan veremeyenler derecei matlûbede imtihan verin
ceye kadar bulundukları rütbelerde ibka olunurlar. Sıbyan efradından 
başka efradın gedikli sınıfına ve gediklilerin dahi yüzbaşı ve mülâzim 
ve daha sair rütbelere nakil ve tahvili kat'iyen caiz değildir. 
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Madd 18 — On ikinci bendin hükmü gediklii evvelliğe nakledi
leceklere dahi şamil ve umum gedikliler vazaifi askeriye ifasında Bah
riye Kanunnamei Hümayunu ahkâmına tâbidir. 

ALTINCI FASIL 

Gedikli muallimlerinin bulunacakları sefaini ve imtihan 
itasına muktedir olamayanlar hakkındaki muameleyi 

tayin eder 

Madde 19 — Gedikli sınıflarına nakli icabedenlerden Dersaadette 
olanlar imtihan cetvellerinde gösterilen mevaddı tahsil için Dersaadet 
talim sefinei hümayununda küşad olunan mektebe devam etmeleri ve me
muriyette bulunan süfünü şahanede müstahdem bulunanlar dahi mensub 
oldukları sefainde bulundurulacak muallimlerden talim ve tedris olun
maları karar vaki iktizasından olmasına mebni memuriyette bulunan 
sefaini mülûkânenin her birinde bir muktedir muallim bulundurula 
çaktır. 

Madde 20 — Muallimi mahsus bulunmayan sefaini mülûkânede 
muallimlik vazifesini ifa etmek için hesap memurlarından sünüfü mezkû
renin bulunduğu mevki kumandan veya komodorluğu ve bunlar olma
dığı yani bir sefine münferiden bir noktada bulunduğu takdirde o gemi
nin hesap memuru süvari tarafından muallim tayin olunur. 

YEDİNCİ FASIL 

Müsin ve malûl olanların mevkii istihdamlarile tekaüdü 
lâzımgelenlere itası icabeden maasatın 

miktarını tayin eder 

Madde 21 — Hidematı bahriyenin hiç bir şubesinde hizmet edeme
yecek derecede müsin ve malûl olanlar askerî tekaüd nizamnamesi ah
kâmına tevfikan tekaüd edilirler. 

Madde 22 — Vücüdlan süfünü hümayunda istihdama müsait olma
dığı bil'muayene tahakkuk edenler tersanei âmire ve havuz ve mamulât 
anbarlannda hallerile mütenasip memuriyetlere tayin olunur. 

Madde 23 — Şeyhuhatlan veya maluliyetleri cihetle icrayı tekaüd-
leri lâzım gelenlere verilecek tekaüd maaşlarının miktarı gediklii salis-
iseler mülâzımı evvel ve gediklii sani iseler yüzbaşı ve gediklii evvel ise
ler kolu sani itibarile tahdid olunur. 
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SEKtZlNCÎ FASIL 

Gediklilere verilecek maaşat ve muayyenat ile 

elbiseyi ve kollarına takılacak alâmatı 

farikayı tayin eder 

Madde 24 — Gedikli sınıfına nakledenlere miktarı zirde muharrer 
maaşat ve tayinat ita olunur. 

Şehriyesi Nefer tayini 

300 2 Gediklii salis 
450 3 ,. Sani 
600 4 Evvel 

Madde 25 — Sınıfı evvel gediklilerinden biri fevkalâde hitamatı 
mebrure ifasına muvaffak olub da işbu hizmetleri mensup oldukları 
süfünü şahane süvarilerinden ve mevakii Bahriye Kumandanlıklarından 
tasdik olunarak bu babda kendilerinin mükâfat ve taltife istihkakları 
ba mazbata inha olunduğu takdirde bu misillûlerin Bahriye Nezaretince 
tensib buyrulacak nihayet iki yüz kuruş tezyidi maaş ile veyahut nişanı 
âli ile taltifleri icra olunur. Ancak zammımaaşa nail olacakların adedi 
nihayet on nefer olup bu adedi tecavüz etmiyecek ve bunlara başgedikli 
denilecektir. 

Madde 26 —Gedikli sınıfına nakledenlere Zabitanı Bahriyeye ita 
oluan çuhadan olmak üzere senevî birer ceket ile birer pantalon verilir. 

Madde 27 — Sıbyan sınıfından yetişen topçu, Porsun, Sefine 
Emini, Serdümen işaretçi, sınıflarile bu sınıfların gediklileri sol kollarına 
zîrde gösterilen alâmatı farikayı vaz ederler. 

ALÂMATI FARİKA 

Sergedikliler tki sarı ve bunların arasına bir beyaz şerid 

1 inci sınıf gedikliler „ „ „ altında „ „ 

2 „ „ „ bir san ve altında bir beyaz şerid 

3 „ „ ,. yalnız birer san şerid 
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DOKUZUNCU FASIL 

Ders ve imtihan cetvellerini mübeyyindir 

BİRİNCİ CETVEL 

Madde 28 — Talim firkateyn hümayunlarında bulunacak sıbyana 
tedrisi iktiza eden dersler zirde tahrir olunmuştur. 

Birinci sene 
1 — Hesap. 
2 — Hüsnühat ve imlâ. 
3 — Kıraati Türkiye. 
4 — Branda asmak ve bağlamak. 
5 — Talimi esamii aksamı sefine. 
6 — Direk ve seren ve civadra ve yelkenlerin ve aksamı sairenin 

esamisi. 

7 — Ana ve sabit armanın ve selviçelerin isimlerinin tarifi. 
8 — Bağların envai. 
9 — Makara ve tornaların aksam ve esamisini bilmek. 
10 — Top ve araba ve kundak ve edevatı sairenin esamisini bilmek. 
11 — Alelûmum eslihai nariye aksamının esamisini bilmek. 
12 — Tüfek talimi. 
13 — Kılıç talimi. 
14 — Hafif toplann talimi. 
15 — Armaya çıkabilmek. 
16 — Kürek talimi. 
t kinci sene 
1 — Hesap 
2 — Hüsnühat ve imlâ. 
3 — Muhtasar coğrafya. 
4 — Bağ ceviz ve dikişlerin envaını imal etmek. 

5 — Selviçelerin tarifi ve müteharrik armanın donanımalan. 
(Birinci kısım) 

6 — Kapelelerin adadile vazolunduklan sıraları bilmek. 
7 — Makara sapanlarının envai. 
8 — Saravele ve Foravele ve Kontura ve babafingo alborasi. 
9 — Bölükte onbaşı ve çavuş vazaifini bilmek. 
10 — Limanda filika mayna etmek ve kaldırmak. 
11 — Palangaların envai 

T. ı c. 6 r. »7 
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12 — Tüfek talimi. 
13 — Kılıç talimi. 
14 — Armstroııg toplarının talimi. 
15 — Kürek talimi. 
16 — Alelûmırm mermiyat ve humbaralann cins ve esamisini bil

mek. 
17 — Alelûmırm tapaların cins ve esamisini bilmek. 
üçüncü sene 
1 — Hüsnühat 
2 — Muhtasar tarihi Osmanî ve coğrafya. 
3 — Hendesei haniye . 
4 — Sabit armanın ne veçhile vaz ve kapele olduktan. 
5 — Selviçelerin donanımalan, (ikinci kısım) 
6 — Arma doldurmak. 
7 — Yelken kaldırıp bağlamak ve fora edip aşağı almak ve gü

vertede sanp hazırlamak. 
8 — Yelkenleri camadana vurmak. 
9 — Ariya ve pisa çubuk. 
10 — İşaret ve simafor ve gönderli flamalar ile sureti muhabere 

ve gece işareti. 
11 — Alât ve edevatı lâznne ve muhtelif enin hangi mahallere vaz 

ve istiaf olundukları, ve sahrinçların ve safra ile kumanyanın beyanı. 
12 — Parakete ve iskandil bağlamak. 
13 — Dümen tutmak ve pusulaların sureti ihtimâllerini bilmek. 
14 — Cebhaneliğin ve humbaralıklann vaz ve istifleri. 
15 — Krup ve nişan vesair esliha talimleri. 
16 — Tapa ve funya ve roketlerin sureti istimalleri ve tertibatı 

dahiliyelerinin muhtasar tarif atı. 
17 — Torpito nazariyat ve ameliyatı. 

Dördüncü sene 

1 — İmlâ ve hüsnühat 
2 — Harita istimali ve kerteriz almak. 
3 — Filikalann tarif ve taksimlerile usulü idareleri ve yelken ile 

istimalleri, 
4 — Demir ve zincirlerin ne veçhile donandıklan ve hangi mahal

lere vaz ve istif olunduktan. 
5 — Zinciri ırgada vurmak ve demir hazırlamak ve demir alıp 

kaldırmak. 
6 — Sandal alınıp atılmakta takımlannın ihzan. 
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7 — Seren ve çubuk ve baston değiştirmek. 
8 — Tirinket ve Mastra ariya etmek ve kaldırmak ve bunları 

cirgana etmek. 
9 — Topçuluk es'ile ve ecvibe risalesinde topçuluğa muktazi kıs

ma vukuf peyda etmek. 
10 — Sefine Eminliği vazaifini bilmek. 
11 — Tabele doldurmak. 
12 — Gece ve gündüz işaratı. 
13 — Tulumbalara dair malûmat. 
14 — Dümenin kamilen idaresile pusulaya aid kâffei malûmatı 

bilmek. 
15 — Muhtelif talimlerde muallimlik etmek. 
16 — Gemicilik risalesi muhteviyatına vukuf peyda etmek. 
17 — Torpito nazariyat ve ameliyatı. 

İKİNCİ CETVEL 

Topçuluktan gediklii salis olacaklara mahsus 
imtihan es'ilesini şamildir 

Sual 

1 — Hizmet ettiği geminin süvarisi tarafından hüsnü ahlâkına ve 
vazifesini tamamen ifa ettiğine dair verilecek şehadetnameyi ibraz ede
bilmesi. 

2 — Mantilya ve Prasya düzeltmek. 

3 — Arma kesip kapele etmek ve arma doldurmak. 
4 — Mavuna, Gorçte, Destemora ve çanaklık alborasi ve civadira 

destemorasmin mahalline vaz ve ihracı. 
5 — Gemiye sandal almak ve atmak. 
6 — Civadira sertiringasını bağlamak ve doldurmak. 
7 — Filika memurluğuna dair hususat ve filika idaresi. 
8 — Cebhaneliklerin sureti tertib ve hüsnü idaresini bilmek. 
9 — Humbara doldurmak. 

10 — Tapaların fiiliyatile sureti istimalleri ve humbaraya ne veç
hile koşulduktan. 

11 — Fünyeler. 
12 — Eslihai hafife ve cesimenin aksamını söküp takabilmek. 
13 — Elektrik bataryalarının sureti muhafaza ve usulü istimalleri. 
14 — Dayrektör aletinin tarif ve usulü istimali. 
15 — Eşya ve edevatı nariyenin muntazam defterini tutabilmek ve 

bulunduğu gemide tuttuğu defteri ibraz etmek. 
16 — Her cins eslihanın talimini ettirebilmek. 
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Sual: 

ÜÇÜNCÜ CETVEL 

Topçu gediklii salisliğinden topçu gediklii sunisi olacaklara 
mahsus es'ileyi havidir 

almak.] 

Bu es'ile ikinci cet
velde münderiç es-
ileye ilâveten irad 
olunur. 

1 — Cemi bordasından içeriye seren 
2 — Makas ve dikme kaldırmak. 
3 — Ocaklık demiri fonda edip kaldırmak 

ve yerine almak. 
4 — Zinciri karamürsele vurmak. 
5 — Zincirin voltasını aşırmak. 
6 — Civadira sürmek ve içeri almak. 
7 — Göz, ocaklık ve tonoz demirlerinden her 

hangi birini filikaya ve sala vaz' ile bir mahalle 
nakletmek. 

8 — Yelken ile gidilmekte iken selviçelerden 
her hangi biri kesildikte yapılacak tedbir 

9 — Alelûroum roket ve mahitab ve fitiller 
ve tapa ve fünyeler. 

10 — Alelûmum eslihai nariye cephaneleri ve 
fişenkler. 

11 — Filikaların teçhiz ve teslihi. 
12 — 'Her cins sefainin taşıyacakları fenerler. 
13 — (Bölük ve gemi idaresinde bir mülâzım 

vazifesi. 

DÖRDÜNCÜ CETVEL 
Topçu gediklii saniliğinden gediklii evvel olacaklara 

mahsus sualleri şamildir 
Sual: 

1 — Dümen çıkarmak ve takmak. 
2 — Orsa ve poça alabanda manevralarında, 

mevakii lâzimeye asker tayinile verilecek kuman
dalara göre iktiza eden harekât. 

3 — Sefineye top alıp çıkarmak. 
4 — Men'i Müsademe Kanununa vakıf olmak. 
5 — Kâffei atışlara vakıf olmak. 
6 — Rüzgârın ciheti tebeddül ettikçe seren

leri prasya ederek yelkenleri rüzgâra uydurmak. 
7 — Bölük ve gemi idaresinde yüzbaşının va

zifesini bilmek. 

Bu es'ile 2 nci ve 
3 üncü cetvellerde 
muharrer suallere 
ilâveten irad olu
nur. 

BEŞİNCİ CETVEL 
Porsundun gediklii salis porsun olacak efrada aid imtihan 

es'ilesini havidir 
Sual: 

1 — Hizmet ettiği sefinenin süvarisi • tarafından hüsnü ahlâka ve 
hizmetine dair verilecek şehadetnameyi ibraz etmek. 
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2 — Mantilya ve prasya düzeltmek. 
3 — Arma kesip kapele etmek ve arma doldurmak. 
4 — Mavuna ve çanaklık alborası ve civadira destemorasinin ma

halline vaz' ve ihracı. 
5 — Gemiye sandal almak ve atmak ve top alıp çıkarmak. 
6 — Givadira tiringasını donatmak ve doldurmak. 
7 — Yelken ile gidilmekte iken selviçelerden biri kesildikte icra 

olunacak tedbir. 
8 — Filika idaresi. 
9 — Ambarların sureti tertib ve hüsnü idarelerini bilmek. 

10 — Porsun vazaifi. 
11 — Anbarlara eşyayı muhtelifenin usuli istifi ve eşyayı mev-

cudenin defterini tutabilmek. 
12 — Arma doldurmak vazifesi. 
13 — Sahrınç ve tulumbalara vakıf olmak ve bunların teferruatını 

bilmek. 
14 — Boyalar ve terkiblerindeki nisbetler. 
15 — Humbara doldurmak ve tapaların fiiliyatile istimallerini bil

mek. 
16 — Her cins eslihanm talimine vakıf olmak. 
17 — Sefine emini vazaifini bilmek. 

ALTINCI CETVEL 

Gediklii salis porsutulan gediklii sani porsun olacaklara 
dair imtihan esHlesini havidir 

Sual: 

1 — Gemi bordasından içeriye seren almak. 
2 — Makas ve dikme kaldırmak. 
3 — Ocaklık fundo etmek ve kaldırmak. 
4 — Zinciri ıkaramürsele vurmak. 
5 — Zincirin voltasını aşırmak. 
6 — Civadira sürmek ve içeriye almak. 
7 — Sandal ile tonoz götürüp atmak. 
8 — Demirlerden her hangi birini bir sandal 

Taya sala vaz' ile bir mahalle götürmek. 
9 — Bölük idaresinde bir mülâzım vazifesine 

agâh olmak. 
10 — Her türlü sefainin taşıyacakları fenerler. 
11 — Bölme ve hava tulumbaları ve bunların 

idaresi. 
12 — Filikaların teçhizi. 

'Bu es i l e beşinci 
cetvelde muharrer 
es'ileye ilâveten 
irad olunur. 
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YEDİNCİ CETVEL 

Gediklii sani porsundan gediklii evvel porsun olacaklara mahsus 
imtihan es'ilesini şamildir 

Sual: 

1 — Dümen takmak ve çıkarmak 
2 — Orsa alabanda ve poça alabanda tiremola 

manevralarında mevakii müktaziyeye asker tefriki-
le kumandalara göre yapılacak harekât 

3 — Rüzgârın ciheti tebeddül ettikçe serenleri 
prasya ederek yelkenleri rüzgâra uydurmak. 

4 — Men'i Müsademe Kanununa vakıf olmak 
5 — Bir yüzbaşı vazifesini bilmek. 

bu es'ile altıncı cet
velde muharrer su
allere ilâve edilir. 

SEKtZtNCl CETVEL 

Serdümenlikten gediklii salis serdümen olacak efrada mahsus 
imtihan es'ilesini şamildir 

Sual: 

1 — İstim ve adi dümen dolaplarile bunların 
usulü idareleri. 

2 — Kâffei iskandillere dair malûmat. 
3 — Kâffei paraketeler ve bunların savlolarını 

taksim etmek ve usulü istimalleri 
4 — Kâffei pusulalar. 
5 — Pusula ile kerteriz almak. 
6 — Tul saatinden irtifa zamanlarında vakit 

«abtetmek. 
7 — Sefainin filo ile seyirlerinde bir geminin 

gündüz ve gece kaldıracağı alâmat ve işaratı bil-

8 — Haritalarda mevaki ve limanları tanımak. 
9 — Ziri idaresinde olan eşya ve edevatın 

muntazaman defterini tutabilmek. 
10 — Her cins eslihanın 'talimini ettirebilmek. 
11 — Yelken ile seyir esnasında dümen tutmak 

ve bu hususta gözetilecek hususata vakıf olmak. 
12 — Resmi selâm ve ihtiram. 

Bu es'ile 5 inci cet
velin 1 ve 2 ve 3 
ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 
ve 8 inci sualleri
ne ilâveten irad 
olunur. 
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DOKUZUNCU CETVEL 

Gedikli salis serdümeninden gedikli sani serdümen olacaklara 
mahsus es'ileyi havidi 

Sual: 

1 — Sekstant veya oktant okuyabilmek. 
2 — Harita üzerindeki alâmatı tanımak. 
3 — Orsa ve poça alabanda tiremola manev

ralarında dümen idaresi. 
4 — Yelken ile filika idaresi. 
5 — Filikaların teçhiz ve tealihi. 

Bu es'ile onuncu 
cetvelde münderiç 
sualler ile 6 o a 
cetvelin 1 ve 2 ve 3 
ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 
ve 8 ve 9 ve 10 uncu 
suallerine ilâve edi
lerek soruluT. 

ONUNCU CETVEL 

Gedikli sani serdümeninden gedikli evvel serdümen olacaklara 
aid es'ileyi şamildir 

1 — Sekstant veya oktant okuya bilmek. 
2 — Kaba kompas usulü. 

Bu es'ile 11 inci 
cetveldeki sualler 
ile 1 inci cetvelin 
1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 
5 inci es'ilesine ilâ
veten irad olunur. 

ON BİRİNCİ CETVEL 

Işaretçilikten gedikli salis olacaklara dair olan imtihan 
es'ilesini havidir 

Sual: 
1 — işaret defterlerinin istimalinde meleke 

ve me ha re ti fevkalâde göstermek. 
2 — Simafor, simsek, mesafe! baide, top ve 

yelken işaretlerini bilmek. 
3 — işaret keşidesi için varda bandıraları 

mevkii lâzimeye taksim etmek. 
4 — Sefainin muamelâtı yevmiye ve maveçhi. 

kalemiyesine aşina bulunmak. 
5 — Her hangi bir bahis üzerine evrakı res

miye kaleme almak. 
6 — Kumanya idareleri. 
7 — İşaratın resmî defterlerini tutmak. j 

Bu es'ile 6 nci cet-
Telia 1,2, 3 ,4 üncü 
es'ilesine ilâve edi
lerek irad olunur. 
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Bu es'ile 6 nci ve 
13 üncü bendlerde 
muharrer sualler 
ile beraber irad 
olunur. 

1 — Kâffe düveli ecnebiye bandıralarını ta
nımak. 

2 — Sancaklar hakkındaki münderecatı kanu-
niyeye vakıf olmak. 

3 — Hurufat ve erkamı ecnebiyeyi tanımak. 
4 — Sefine emini vazaifine muttali olmak. 

ON ÜÇÜNCÜ CETVEL 

Gediklii sani işaretçiden gediklii evvel 
olacaklara mahsus es'ile 

Yedinci ve on dördüncü cildi evvelde tertib olunan es'ile bunlara 
dahi irad olunur. 

ON Dördüncü CETVEL 

Sefine eminliğinden gedikli salis sefine emini olacaklara 
sual olunacak es'ileyi şamildir 

Porsun ve topçu gedikli salis olanlara iradı lâzım gelen es'ile bun
lara dahi sual olunur. 

ON BEŞİNCİ CETVEL 

Gedikli salis sefine eminliğinden gedikli sani sefine emini 
olacaklara mahsus imtihan es'ilesi şamildir 

Porsun ve topçu gedikli sam i olanlara iradı lâzım gelen es'ile bun
lara dahi sual olunur. 

ON ALTINCI CETVEL 

Gedikli sani sefine eminliğinden gedikli evvel sefine emini 
olacaklara mahsus es'ileyi havidir 

Porsun ve topçu gedikli evveli olanlara iradı lâzım gelen es'ile 
bunlara dahi sual olunur. 

Madde 29 — İleride icabı hale göre işbu nizamnamenin tevsi veya 
tadili zumunda lüzumu tahakkuk eden mevaddın derç ve ilâvesi caizdir. 

İşbu nizamname Şûrayı Bahriyede kıraet olunarak müttehiden ka
bule karar verilmiş ve ba iradei seniye Dairei Bahriye Matbaasında 
tab'ı temsil kılınmıştır. 

Tarihi neşri: 20 mart 1306 

ON ÎKÎNCİ CETVEL 

Gedikli salis işaretçiden sani işaretçi olacaklara iradı 
lâzım gelen es'ileyi şamildir 

Sual: 
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N o : 155 — Heyeti İthamiyelerin lağvı hakkında "radc 

Mazbaîai maruza 

İslâhatı Adliye Komisyonundan tanzim olunup meyanei bendegâne--
mizde mütalâa olunan mazbatada kazalarda mevaddı cinaiye hakkında-
müstantikler tarafından ita olunan lüzumu muhakeme kararnameleri ev
rakı tahkikiye ile beraber mensub olduklar liva müddeiumumilerine ve" 
oradanda vilâyette bulunup heyeti ithamiye vazifesi ile iştigal eden bi
dayet mahkemesine ve oraca badel itham tanzim olunan mazbatai itha-
miye yine evrakı dava ile aid oldukları mahakime irsal kılınmak üzere -

iadeten liva müddeiumumilerine gönderilmekte ve bazen dahi mefsuhi-
yet istidasile mahkemei temyize kadar gelib badettetkik iade olunmakta' 
olmasından dolayı bidayeti davadan muhakemeye mübaşeret olununcaya 
kadar bir çok zaman mürurile esas maddeye girişilemeyerek müttehim-
lerin müddeti medide tahtı tevkifte kalmasından dolayı heyeti ithamiye -

vazifesinin vilâyatta merkez bidayet mahkemelerinden refile mevaddı 
cinaiye hakkında müstantikler canibinden verilen muhakeme kararname
leri üzerine maznunu aleyhimin evrakı dava ile hemen doğrudan doğ
ruya muhakemeyi icraya memur mahkemeye gönderilmek üzere buna 
dair olan ahkâmı kanuniyenin lüzumu tadili beyan olunmuş ve olbabda 
Adliye Nezaretile ceryan eden muhabere cevabında komisyonun kararı 
tasdik olunduğu gibi vakıa bu suret maznuninin tulü müddeti mevkufiyet-
lerini müstelzim olan esbabın izalesile beraber mahakimi bidayetin vazi-
fei asliyelerini vakti zamanile rüyete de hizmet edeceği cihetle muvafık 
hal ve maslahat görülmüş olduğundan ber mucibi mazbata ahkâmı ka
nuniyenin cihatı mebhuseye dair mevaddının tadili hususunun Şûrayı 
Devlete havalesi tensib olunmuş ve ahkâmı kanuniyei mezkûrenin ber
veçhi maruz tadili halinde müstantiklik vazifesinin bir kat daha kesbi 
ehemmiyet edeceği cihetle umuru istintakiyenin mihveri matlubda cere
yanı esbabının istikmaline itina olunması lâzım gelerek Adliye Nazıır 
paşa tarafından vukubulan ifadeye göre tahsisatı adliyenin ademi kifa
yetinden dolayı bazı sancaklarda henüz ayrıca müstantık bulunmadığı 
anlaşıldığından lüzumu olan mahallere yeniden müstantikler tayin olun
mak ve emri intihabına lâzımı veçhile dikkat edilmek üzere salifüzzikir 
heyeti ithamiyeden tasarruf olunacak akçadan lüzumu mikdannın müs-
tantıklar maaşatına karşılık tutulması ilâved müzakere kılınarak maz
batai mebhuse tezkere ile maan ve leffen arz ve takdim edilmiş ise de* 
olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizin-

dir. 23 şaban 1307 ve 1 nisan 1306 

irade tarihi: 24 saban 1307, 2 nisan 1306 
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N o : 1 5 6 — Badet tanzimat tevarihi m u h t e l i f e d e istisna o l u n a n 
evkaf ın i lgayı istisnaiyetile aşarının b e d e l e 

rabt ı h a k k ı n d a 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Memaliki Şahanede olup aşarının bedele rabtı nizam ve usulü ica
bından bulunan mezari ve kurayı mevkufeden bazılarının aizzei kiram 
ve guzatı izam hayrat ve müberratına ihtisasından bahisle takdiri be-
-delden istisnası mütevelli ve zaviyedarları tarafından istida edilmekte 
bulunduğuna dair mahallerinden varid olan mazabıt ve muharrerat ve 
arazii mevkufe tedkik komisyonunca kaleme alınıp Maliye Nezaretinden 
ba tezkere gönderilen mazbata üzerine icra kılınan tetkikat ve müzakeratı 
havi Şûrayı Devlet dahiliye dairesinin mazbatası olbabda evkafı hüma
yun nezaretile muhabereyi şamil tezkere ve evrakı müteferria ile bir
leştirilerek meyanei bendegânemizde kıraat ve mütalâa olundu. 

Zikrolunan Şûrayı Devlet mazbatasının hulâsai müeddası izni sul
tanî ile vakfedilip vakfiyeti mazharı tasdik ve tescili şer'î olan evkaf i şe-
rifece icabı şer'î muhafaza edilmiş olmak için bu babda ba iradei seniye 
mer'iyülicra olan talimatın ötederiberi müstesna tutulan tabirine tabaiyet-
le elyevm vakfı mamur vâkfiyet ve vakfiyesi muteber ve makbulü şer'î olup 
da şimdiye kadar alelistisna idare oluna gelen aizzei kiram ve guzatu 
izam evkafına müdahale olunmaması merkezinde ise de nezareti müşarün-
ileyhanın cevabında izah olunduğu üzere tanzimatı hayriyeden mukad
dem arazii mevkufe mütevellileri tarafından ve timar ve zeamet ve mu-
kataat gibi şeylerin ekserisi sahibi arz denilen mutasarrıfları canibin
den taşir ve ferağ ve intikalâtı anlar tarafından icra olunurken bidayeti 
tanzimatta bilcümle arazinin ve hatta salâtini izam hazaratı arazii mev-
kırfelerinin canibi miriden ba taşir bedellerinin ashabına itası tahtı ka
rara alınmış ve fakat Celâliye ve Hacı Bektaşi Veli ve Abdülkadiri Gey-
lânî ve Hacı Bayramı Veli ve Gazi Mihal ve Ali ve Süleyman Beyler ve 
Gazi Evranoa Bey vakıfları müstesna tutulmuş yani emrü taşir ve muame
lâtı rüsumiyeleri kemafissabık kendilerine terk kılınmış olduğu halde 
muahharen vukubulan müstediyat üzerine tevarihi muhtelifede Ziganos 
paşa ve Emir Ahmedülbuhafî ve Şeyh Sinanı Erdebli ve Himmet efendi 
ve Finiz bey ve Tur Ali bey ve Şeyh Şecaaddirri Veli ve Bazirgânı Hacı 
Mehmed efendi ve Candarlı kan Halil Hayrettin paşa ve Germeyan zade 
Yakub Çelebi ve îshak Fakih ve Bedrettini Faris bey ve Molla Şemsed-

«din Fenari ve Abdülcebbar zade Mustafa bey vakıflan dahi dairei isris-
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naya idhal kılındığı misillû bir aralık bilcümle Mevlevihaneler dahi 
evkafı öelâliyeye mülhaktır denilmiş ise de müstesna denilen evkafın he
men kâffesi tahsisat kabilinden olan arazii mevkufe öşrü olmasına ve 
öşrü vakfa aid olan arazi gerek arazii memlûkeden ve gerek arazii emi-
riyeden olsun mademki alınan şey öşürdür vakfı sahih olamayaoağına 
ve evkafı sahibeden dahili şehirde vaki bilcümle vakıflar müstesna tutul
mamış bulunmasına göre usulü istisna vakfı sahih ve gayri sahih esasına 
mübteni bulunmadığına binaen bidayeti tanzimatta istisna olunan salifül-
beyan sekiz vakıf kemakân müstesna olmak üzere andan sonra tevarihi 
muhtelifede istisna olunan evkafı mezburenin emsali ve kaidei mahsusası 
veçhile beş senelik bedelâtı bittahmis seneliğine isabet eden mikdarın 
bedel olarak tahsisile idare ve taşirinin hazinei maliyece icrası ve istis
na edilecek evkafı mezkûre muhasebelerinin dahi kaidei mevzuai umu
miyeye tevfikan tedkik ve tasdik ettirilmesi zımnında muamelei muk-
taziyenin icrası hususunun nezareti müşarünileyhaya havalesile Maliye 
Nezaretine de malûmat itası müttehiden bittezekkür mazbata ve tezkerei 
mebhuse arz ve takdim kılınmakla olbabda her ne veçhile emrü ferman 
isabet beyanı hezreti hilâfetpenahi şeref müteallik buyurulur ise hükmü 
celili infaz edileceği muhatı ilmi âli buyuruldukta katibei ahvalde emrü 
ferman hazreti veliyül emrindir. 

23 saban 1307 1 nisan 1306 

[iradei seniye tarihi: 24 şaban 1307, 2 nisan 1306] 

«ı 

No. 157 — Bütçe ve muvazenesinin tanzimi hakkında 
mazbata ve iradatı seniye 

28 recep 1307, 8 mart 1306 

Bin üç yüz altı senei maliyesi için tanzim olunup sureti hususiye-
de arz ve takdim kılınan muvazene hülâsası manzuru âli buyurularak 
bilcümle maaşat ve masarifattan tenzilât icrası suretile senei merkume 
masarifatı adiye bütçesi tevazün ettirilmiş ise de memurin maasau alel-
ekser mertebei kifayeden dûn iken bir de bu suretle tenzilât icrası her 
taraftan suda ve şikâyetler zuhurunu ve suiistimalâtm tekessürünü müeddi 
olacağına ve senei merkume için dairelerince tanzim olunan nizamiye 
ve tophane ve bahriye bütçelerinde maaşata dokunulmaksuın tasarrufatı 
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külliye vukua getirilmiş olmasına göre devairi mülkiyece dahi bu mi
sale imtisal halinde husulü tevazüne muvaffakiyet memul bulunduğuna 
binaen devair ve vilâyatça masarifi zaidenin tenkiihi ve suiistimalât 
ve israf atın meni ve varidatı devletin kabz ve sarfında bazı usul ve kavaidi. 
mahsusa ve mazbuta vazı ve lüzumsuz memuriyetlerin bittedric lağvı ile 
lüzumlu memuriyetler açıldıkça lüzumsuz mahallerde bulunan memu
rinden münasiblerinin açılan yerlere nakli ve tahsilatın tesrii ve vari
datı devletten hangi kısımlarının ne gibi tadilât ve tağyirat ile ahaliye 
bar olmıyacak surette kabili tezyit olduğuna ve ahali ve memleketin 
tahammülü fevkında olmayarak ne misillû tunik ve esbab ile varidattı 
cedide bulunması mümkün olacağına dair umuru mülkiye ve maliyede 
tecrübesi sebk etmiş olan vali ve mutasarrıf ve defterdar ve muhasebeci 
gibi memurlardan birer mütaleaname istenilerek bunlardan mümkinil-
icTa olanların mevkii icraya vaz'ı suretleri ve suveri sairei münasibe 
ile husulü tevazüne çare düşünülüp bir bütçe hülâsası tanzimile ba 
muhtırayı mahsusa arzı atabei ulya kılınması serefsadır olan iradeyi 
seniyei cenabı padişahı iktizayı alisinden bulunduğunu mübelliğ 8 ce-
maziyelahar 307 tarihli tezkerei hususiye meyaneyi bendegânemizde 
kıraat ve mütalea ve icabı maslahat biletraf teemmül ve mülâhaza olun
du devairi askeriyece icra olunduğu beyan buyrulan tasarnıfattan hasıl 
olan miktar tenzil olunduktan sonra evvel emirde masarifatı adiye ve 
fevkalâdenin açığı anlaşılmak üzere umum devairi devlet canibinden 
celbolunan defterler üzerine bittanzim leffen takdim olunan muvazene 
hülâsasından malûmu âli buyrulacaği üzere mezkûr bin üç yüz alt: 
senesi varidatı umumiyesinin miktarı muhammeni on yedi milyon yedi 
yüz altmış yedi bin dört yüz yirmi dört liraya ve aksamı masarifattan 
mirmkimirtasarrırf görünen mekadirinde icra edilen bazı tadilâttan son
ra masarifatı umumiyeyi adiyenin yekûnu dahi on sekiz milyon iki 
yüz seksen beş bin on beş liraya peyveste olup bunların yekdiğerile 
muvazenesinde masarifatı adiyenin beş yüz on yedi bin beş yüz doksan 
bir lira açığı zuhur etmiş ve bir de devairi askeriyece imali sipariş olu
nan eslihayı harbiye ve mühimmatı nariye vesaire esman ve masarifatı 
ve Girit Ceziresinin kuvvei daimesine ilâveten orada aramsazı asakiri 
redifeyi cenabı mülûkâne maaş ve muayyinatı olarak sarfı tahmin edi
lip karşılığı olmayan masarifatı fevkalâde dahi bir milyon sekiz yüz 
iki bin dört yüz otuz sekiz lira raddesinde bulunmuş ve bu iki kalem 
açığın mecmuu iki milyon üç yüz yirmi bin yirmi dokuz liraya balir 
olacağı anlaşılmış ve evvelce muvakkaten celb ve cem île Girit Cezire-
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sine izam olunan asakiri redifei cenabı padişahinin yerine mevakii 
muhtelifede bulunan asakiri nizamiyeden icabı kadarının şevki ve 
asakiri redifenin işbu üç yüz altı senesinde memleketlerine iadesi ile 
^masarifatı fevkalâde meyanında bunların maaş ve muayyinatı olarak 
dahil bulunan yüz altmış bin küsur liranın tenziline müsaade buyrul-
duğu halde masarifatı fevkalâde miktarının bir milyon altı yüz kırk 
iki bin liraya tenezzülü tabiî bulunmuştur. 

Arz ve beyandan müstağni olduğu üzere maliye muvazenelerince 
zuhur etmekte olan açıklar masarifatı umumiyeden icabı kadarının 
taklil ve tenkihi veyahut tekâlifi cedide tarh ve tevzii ve bunların ademi 
kifayeti takdirde açığın miktarına müsavi bir istikraz akti ile kapatıl
ması kavaidi külliyeden olduğuna binaen evvelâ masarifatı adiyei 
umumiyeden bazı tasarruf icra olunmuş ise de açığın tamamii tesviyesi 
kabil olamayıp teklifi cedit vaz ve ihdasına da ahalinin iktidan malileri 
şimdiki halde pek müsait görülememiştir. Ancak masarifatı daimeden 
zuhur eden açık varidatı umumiyenin yekûnuna nisbetle bir cüzü kalil 
olup bermucibi iradei seniye devair ve vilâyatça masarifi zaidenin ten
kihi ve suiistimalât ve israfatın meni ve varidatı devletin kabzü sarfında 
bazı usul ve kavaidi mahsusa vaz'ı ve emvali devlete alelûmum vazülyet 
olanların hazinei maliyeye karşı hesabiannı vakit ve zamanile vermeğe 
ve doğrudan doğruya mesul tutulmağa mecbur edilmesi ve devairi umu-
miyecek bütçe haricinde cüz'î ve küllî masraf edilmesinin katiyen tahtı 
memnuiyete alınması ve emvali devletin kezalik ahzü sarfınca icra olu
nan muamelâta hazinei celilei maliyece vakti zamanile malûmat hasıl 
olarak muamelâtı maliyenin matlubu âli olan bir daireyi intizam ve inzi
bata ithali gibi tedabirin ittihazı muktazi bulunmuş ve zaten Maliye Ne-
zaretince İslâhatı maliyeye aid tedabir vesiyyema umuru tahsiliyenin gay
ri muntazam olan ahvali hazırasının tanzim ve islâhı nazarı ehemmiyete 
alınarak vilâyat ve memurini maliye ile bilmuhabere ecvibesi alınmış 
bulunmasile ve kariben lâyihasının verileceğini Maliye Nazın ifade et
miş olmasile müsteidi terakki olan varidatı hazıra bimennehülkerim te-
zayüt ve masarifat tenezzül ederek mezkûr açığın kapatılması melhuz 
ise de mevkii file vaz edilecek suveri islâhiyei maruzanın hemen tesi-
ratı görülemiyeceği dahi tabiî olup üç yüz altı senesi de hulul etmesin
den dolayı bu seneye aid devair muhassasatımn tayin ve tahdidi için bir 
bütçe tanzimi lâbüt görünmüş olduğundan bir taraftan bermucibi iradei 
seniye varidatı haziranın tezyidi ve masarif atın taklili hakkında tedabiri 
kâfiye ittihaz olunmak üzere üç yüz altı senesi için tanzim olunan mu-
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vazene icabınca görünen açığın tesviyesi çaresini taharri lâzımeden ve 
daimiyülvuku olmayan masarifatı fevkalâdenin varidatı fevkalâde ile 
kapatılması zaruriyatı umurdan olup her ne kadar mösyö Hirş hesab-
lanndan hakemlere müracaatla bu sene zarfında istihsali memul bulunan; 
ve kezalik bu sene içinde mevkii icraya vaz'ı mutasavver olan cedit güm
rük tarifelerinden dolayı rüsumat varidatından tezayüdü tahmin olu
nan altı yüz bin lira miktarı bir akçe masarifatı mezkûrenin kabili tecil 
olmayan kısmının tesviyesine hasrü tahsis edilecek ise de bunun istihsal' 
ve istifasına değin masarifi mezkûrenin tehiri tesviyesine imkân müsait, 
olmadığından gerek masarifatı adiyeden görünen açığın ve gerek karşı
lıksız kalan masarifatı fevkalâdenin tesviyesi için bundan başka bir kar
şılık tedariki lâbüt olduğundan bu cihet müzakere olundukta eshamı-
adiye ve cedide vesaire faizlerinin tevhidile buna mukabil tahvilâtı ce
dide ihracı hakkında Maliye Nezaretinden kaleme alınan lâyihanın bhta-
dil mevkii icraya vaz'ı takdirinde hazeinei celilei maliyeye aid olarak 
fazla kalacak tahvilâtın hem masarifatı adiye açığı ile varidatı umumi-
yeden senesi içinde tahsil olunamayacak miktarına ve hem de masarifatı 
fevkalâdeye kısmen hasrü tahsis olunacak akçenin istifasına kadar ma
sarifatı mezkûrenin tecili tesviyesi mümkün olmayan kısmına karşılık 
ittihazile bazı tedabir ve muamelâtı maliye ifa edilerek idarei umur 
olunması tensib olunmuş ve komisyonu acizanemizce dört milyon lira-
yerine beş milyon liralık tahvilât ihracı suretile tadil olunan lâyiha! 
mezburenin hulâsai mündericesi dahi elhaletühazihi eshamı cedide ve 
mübeddile ve adiye ve mukataat ve istikrazı dahilî ve emvali eytam san
dıklarından müstakraz mebaliğ faizleri olarak senevî ita olunmakta olan 
ve dahili bütçe bulunan iki yüz elli bin liranın miktarı tezayüt etmeksizin 
buna Bursa ve Karahisarsahip ve Karasi ve Kırşehir ve Yozgat ve Kay
seri sancaklarının varidatı öşriyesi ile varidatı rüsum iyeden seksen bin< 
Ura karşılık tahsis edilerek mültezimlerden alınacak ve kendilerine ciro 
olunacak senedat bedelâtının emri cibayet ve tahsili Düyunu Umumiye 
idaresine havale kılınmak ve senevî yüzde dört faiz ve bir resülmale 
mahsup akçesi idarei mezbure marifetile ashabı tahvilâta ita ettirilmek 
üzere yeniden ihraç olunacak beş milyon lira miktar itibarilik tahvilâ
tın iki milyon dört yüz bin liralık kadannın tnubadeleten ashabı esham-
vesadreye verilmesi ve iki milyon altı yüz bin lira miktarının dahi ha
zinei celile hesabına kalacağı ve anifen arz olunduğu üzere bu muame
lenin icrası halinde senei hazıra bütçesine yeniden bir masraf zammı 
icab etmeyeceği anlaşılmış ve Dahiliye Nazın paşa tahvilâtı mezkûre 
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muamelesinin hashelmukavele devleti aliyenin hizmeti sarrafiyesini de-
ruhde etmiş olan Bankı Osmaniye havalesi daha münasip olur ise de 
bankı mezkûr idaresi bu işi deruhdeden istinkâf ile Düyunu Umumiye-
idaresine gördürmekte zaruret tahakkuk eder ise çünkü tahvilâtı merku-
me faiz ve resülmali için bir karşılık verileceğinden ve Düyunu Umu
miye idaresine muhavvel olan tahvilâtı mümtaze faizin yüzde dörde ve" 
resülmalinin yüzde bire tenzili suretile tahvilâtı merkumenin tebdiline' 
karar verildiği mesmu olup bu defa ihracı tasavvur edilen tahvilâtın 
faiz ve resülmali dahi o derecede bulunacağından piyasaca kıymetleri 
müsavi olmak ve bu sebeble hazinei ceiilece istifade edebilmek için bm 
kerre çıkarılacak tahvilâtın tahvilâtı mümtazeye ilâveten ihraç olunması 
muvafrkı menfaat olacağını ihtar etmesile bank cnrektörile görüşülerek 
kendilerinin her sancak ve kazada şube ve memurları bulunmamasından' 
ve vesaiti mevcudeleri kâfi olmamasından naşi bu muamelâtın bankaca-
ifası müşkül ve müteassir olup yalnız mezkûr tahvilât kupunlannm Der
saadet ile sair şubesi bulunan mahallerde tesviyesi vazifesi deruhde edi
leceği Bank Direktörü canibinden ifade olunmuş ve bankın imtiyazı* 
müddetinin yirmi dört senede hitam bulacağı ve çıkarılacak tahvilâtın-
müddeti muamelâtı ise kırk sene kadar imtidat edeceği cihetle bu mua
melâtın bankın müddeti imtiyazı haricinde kalan zaman için açıkta ka
lacağı gibi muamelâtı mezburenin tamamen banka tevdii tahvilâtı mez-
burenin tezayüdü itibarını matlûp veçhile temin edemiyeceği ve buda 
hazinei maliyenin kredisine ve eshabı tahvilâtın menafiine muvafık-
düşmeyeceği ve tahvilâtı cedideyi mezburenin mübadele olunacak tah
vilâtı mümtaze ile birleştirilmesi için zaten icap edenler ile müzakere" 
olunmakta bulunduğu cihetle neticesi başkaca arz olunacağı hakkında 
Maliye Nazın tarafından izahat verilmiş ve eğerçi Bankı Osmaninin hi
tamı müddetinde tahvilâtı merkumenin muamelei sarrafiyesinin diğer" 
banka havalesi mümkinattan olmasına nazaran bu illet banka havaleyi 
maslahat olmasına mani değil ise de mademki bankın bu vazifeyi kabul 
etmemesine mebni bu muamelâtın zaten muvafakat göstermiş olan Dü
yunu Umumiye idaresine tevdi ve havale olunması sureti zaruri görün
mekle beraber yeniden bir takım varidat ilâvesile Düyunu Umumiye-
idaresinin tezyidi ehemmiyeti şayanı dikkat idügünden gerek işin bu ci
hetinin ve gerek mevaddı saareyi marazanın meclisi mahsusu vükelâca' 
müzakeresi tensib olunmuş olmakla ve Mikail efendi açığın külliyetine 
mebni yalnız bir milyon lira tedariki için bir buçuk milyon liralık tah
vilât çıkarılarak esham ve istikrazı dahili tahvilâtına dokunulmaması ve-
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muamelâtı maliyenin İslahına çalışılması reyinde bulunmakla muvafıkı 
emrü ferman isabeti beyan hazreti padişahı olduğu halde icrayı icabatı 
babında ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemr efendi-
mizindir. 

Mecilisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Üç yüz altı senei maliyesi muvazenesinin tanzimi için bairadei 
seniye teşekkül eden komisyonca cereyan eden tetkikat ve müzakerat üze
rine tanzim olunan üç kıt'a muvazene hülâsası ve pusla ile beraber arzı 
takdim kılınan esbabı mucibe mazbatası manzuru âli olarak bunların 
meclisi acizanemizce de mütalea ve icabının müzakeresile kararının 
bamazbata arz ve beyanı hakkında şerefsadır olan iradei seniyei cenabı 
padişahı hükmü celiline imtisalen mezkûr mazbata melfuflarile bera-
•ber meyanei bendegânemizde tetkik ve mütalea olundu. 

Mazbatai mezkûre mütaleasından istinbat olunduğuna nazaran 
senei merkume varidatı umumiyesinin miktarı muhammeni on yedi 
milyon yedi yüz altmış yedi bin dört yüz yirmi dört liraya ve aksamı 
masarifattan icra edilen bazı tadilattan sonra masarifatı umumiyei adi
yenin yekûnu dahi on sekiz milyon iki yüz seksen beş bin on beş liraya 
peyveste olup bunların yekdiğerile muvazenesinde masarifi adiyenin 
beş yüz on yedi bin beş yüz doksan bir lira açığı zuhur etmiş \e kar
şılığı olmayan masarifatı fevkalâde dahi bir milyon sekiz yüz iki bin 
dört yüz otuz sekiz lira raddesinde olarak bu iki kalem açığın mec
muu iki milyon üç yüz yirmi b i n yirmi dokuz liraya baliğ olacağı ve 
-evvelce muvakkaten c e l p ve c e m ile Giride izam olunan asakiri redife-
•nin yerine asakiri nizamiyeden icabı kadarının şevki ve asakiri redi-
ifenin işbu üç yüz altı senesinde memleketlerine iadesile masarifatı fev
kalâde meyanında bunların maaş ve muayyenatı olarak dahil bulunan 
-yüz altmış b i n kusur liranın tenziline müsaade buyrulduğu halde ma
sarifatı fevkalâde miktarının bir milyon altı yüz kırk iki bin liraya te
nezzül edeceği anlaşılmış v e işbu açığın tesviyesi hakkında komisyonca 

/Cereyan eden müzakeratın neticesinde dahi eshamı cedide ve mübeddele 
ve adiye ve mukataat ve istikrazı dahilî ve emvali eytam sandıklarından 
müstakraz mebaliğ faizleri olarak senevî ita olunmakta olan ve dahili 
bütçe bulunan iki yüz elli bin liranın miktarı tezayüt etmeksizin buna 
varidatı rüsumiyeden seksek bin lira ile Bursa ve Karahisan sahib ve 
Karesi ve Kırşehir ve Yozgat ve Kayseri sancaklarının emvali öşriye-
.si karşılık tahsis edilerek mültezimlerden alınacak ve kendilerine ciro 
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olunacak senedat bedelâtının emri cibayet ve tahsili Düyunu umumiye 
idaresine havale kılınmak ve senevi yüzde dört faiz ve bir resülmale 

mahsup akçesi idareyi mezkûre marifetile ashabına ita ettirilmek ve 
mümkün olduğu halde Düyunu Umumiye idaresince tebdili tasavvur 
olunan tahvilâtı mümtazeye ilâve edilmek üzere yeniden beş milyon 
lira miktarı itibarilik tahvilât ihracı ve bundan iki milyon dört yüz bin 
liralık kadarının mübadeleten ashabı esham ve saireye itasile küsur iki 
milyon altı yüz bin lira miktarı itibarilik tahvilâtın dahi berveçhi ma
ruz senei haliye muvazenesi açığına karşılık ittihazı tensip olunmuş
tur. Mazbatai merkumede dahi beyan olunduğu üzere masarifi dai-
mede zuhur eden açığın miktarı varidatı umumiyenin yekûnuna nis 
betle bir cüzü kalil olup muvazeneyi maliyenin bazı tedabiri islâhiye 
ile tevazünü akvayı melhuzat isede suveri islâhiyenin bu seneye bit
tabi temamile tesiri olamayıp seneyi haliye muvazenesinin aksamı 
masarif atınca bazı tasarruf at dahi icra edilmiş olduğundan şimdi 
yapılacak şey salifüzzikir muvazenei adiye açığile masarifi fevkalâde
nin temini tesviyesi çaresinin istihsali suretine matuf olmak lâzım gel
diğine ve masarifatı fevkalâdenin tedabiri fevkalâde ile kapatılması ka
vaidi külliyeden olup çıkarılacak tahvilâtın faiz ve resülmali için da
hili bütçe olan mebaliğden başka yeniden bir şey tahsis olunmayacağı 
ve Düyunu Umumiye İdaresine karşı taahhüd olunacak muamele dahi 
mukaddema Doyçe Banktan olunan istikraza mukabil ihraç kılınan 

tahvilât için kararlaştırıldığı veçhile mültezim senedatını ciro etmekten 
ibaret olacağı cihetle bu suret muvafıkı emsal görünmüş ve binaenaleyh 
sureti tesviyei meşruha bu sene için idarei maslahata kâfi tedabiri 
maliyeden bulunmuş olduğu misillû emvali eytam sandıklarından istik
raz olunan mebaliğ için tahvilât itasının ihtiyara taliki muvafıkı ma-
delet olduğuna ve yeni tahvilâtın sureti ihracı maddesine gelince buna 
dair Maliye Nezaretinden yazılıp meyanei bendegânemizde mütalea 
olunan tezkerede elhaletühazihi tedavülde bulunan mezkûr tahvilâtı 
mümtazenin tedavülden ref'ini ve buna mukabil yüzü yetmiş beş fiatla 
icap eden miktar tahvilâtın yeniden ihracına bazı heyeti sarrafiye he 
sabına ve Bankı Osmani namına bankı mezkûr direktörü Edgarvensan 
deuhte eylemiş olduğundan tahvilâtı cedidei mezburenin senei mali
ye eylülü ihtidasından itibaren işlemek üzere senevi yüzde dört faiz 
ve yüzde bir resülmale mahsup akçesinin karşılığı kemafissabık müm
taz olarak Dü"unu Umumiye meclisi idaresi tarafından tesvive edilmesi 
ve bu iki tahvilât faiz ve resülmale mahsup akçeleri fiatı beyninde ha 

T. 1 C. 6 F. 38 
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zinei celile hesabına olarak tasarruf edilecek senevi yüz kırk altı bin 
İngiliz lirasından on bin lirasının düyunu mezbureden (1) tertibine 
ve küsur kalacak miktarının dahi tertibatı selâsei mütebak'iyeye mü-
tesaviyen tahsisile her sene piyasadan tahvilât mübayaasile tedavülden 
ref ve ibtal i ve diğer taraftan senei maliye martı ihtidasından itibaren 
işlemek üzere senevi yüzde dört faiz olmak ve yüzde bir re-
sülmale mahsup akçesi bulunmak ve her altı ayda bir kere 
kura keşide edilmek üzere hazinei maliye hesabına Doyçe is
tikraz tahvilâtının aynı olarak beş milyon Osmanlı altınlık yeniden 
tahvilât çıkarılıp bunun iki buçuk milyon liralık kadarı hükümeti seni-
yece kararlaştırılacak suretle esham ve istikrazı dahilî tahvilâtı ve saire 
ile mübadele edilip kusuru olup devlet hesabına kalacak olan iki buçuk 
milyon liralığından bir buçuk milyon liralığının beher yüzünü yetmiş 
beş fiatla maktuan mubayaası mezkûr heyeti sarrafiyeler hesabına ve 
Bankı Osmanî namına olarak mumaileyh Mösyö Edgarvensan deruhte 
eylediğinden baki bir milyon liralığı da altı aya kadar satılmamak ve 
andan sonra hükümeti seniye muhtar bulunmak üzere Bankı Osma
niye tevdi edilmesi ve işbu beş milyon liralık tahvilât faiz ve resul-
male mahsup akçesinin tediyesine karşılık tahsis olunacak varidat 
ve Doyçe Bankasından mukaddema istikraz olunan otuz milyon mark 
karşılığı gibi Düyunu Umumiye İdaresi tarafından cibayet ve tah
sil olunup tayin olunacak taksitlerde ve senede iki defada idareyi 
mezbûre marifetile ashabı tahvilâta ita olunması ve tahvilâtı müm-
taze mukabilinde çıkarılacak tahvilât ile mezkûr beş milyon liralık 
tahvilâtın borsaya ithali masarifatı mezkûr heyeti sarrafiyelere 
aid olup yalnız beş milyon liralık tahvilâtın damga masarifatı hükümeti 
seniyeye ve diğerlerinin damga masarifatının sureti tesviyesi de muma
ileyh Edgarvensan ile mezkûr Düyunu Umumiye idare meclisi beyninde 
ve hazinenin muvafakatinin inzimamile kararlaştırılması takarrür etmiş 
ve bu babda iktiza eden mukavelenamesi tanzim olunmak üzere şeraiti 
esasiyei mezkûrenin tasdiki için şehri hali raminin yirmi dördüncü 
cumartesi günü saat on ikiye kadar müddet taleb edilerek müddeti mez-
burenin inkızasında şeraiti mezburenin kabul ve ademi kabulünde mu 
maileyh Edgarvensan muhayyer bulunmasını şart tayin eylemiş oldu
ğundan ifayı muktazası gösterilmiş ve bu suret muvafıkı maslahat gö
rünmüş idiğine binaen olveçhile icravı icabı ve mevaddı sairenin dahi 
ber mucibi mazbata ifayı muktaziyatı zımnında Maliye Nezaretine me
zuniyet itası ve cümleyi emrü ferman hikmet beyan hazreti padişahiden 



595 

olduğu üzere devair ve vilâyatca sui istimalât ve israfatın meni ve 
lüzumsuz memuriyetlerin bittedrie lağvı ile lüzumlu memuriyetler açıl
dıkça lüzumsuz mahallerde bulunan memurinden münasiblerinin açılat 
yerlere nakli maddeleri düsturu hareket ittihaz olunmak üzere varidatı 
devletin kabzü sarfında bazı usul ve kavaidi mahsusa ve mazbuta vaz'ı 
ve tahsilatın teşriî misillû tanzimi umuru maliyeye müteallik tedaime 
teşebbüsle netayicinin peyderpey iş'arı hususunun dahi nezareti mü-
şarileyhaya havalesi bilittihat tezekkür ve tensip olunarak evrakı mer
kume takimile arz ve takdim edilmiş ve berveçhi maruz Giride sevk olu
nan asakiri redifenin asakiri nizamiyei salhane ile bittebdil asakiri re
difenin memleketlerine iadesi dahi bilvücuh menutu müsaadei seni
yei hazreti şdhriyan görünmüş isede olbabda ve katibei ahvalde emrü 
ferman hazreti veliyülemr efendimizindir. 

12 şaban 1307, 21 mart 1306 

Meclisi vükelânın işbu mazbatası melfufatile beraber manzuru de-
kayıkı mevfuru hazreti padişahi buyruldu muhtacı beyan olmadığı üzere 
veliyünnimet biminnetimiz padişahımız efendimiz hazretlerinin akdemi 
amali hayri istimali mülkdarileri umuru maliyece İslâhatı ciddiye ic-
rasile varidat ve masarifatı devletçe tevazün husule getirilerek itibarı 
malinin iadesi kaziyesi olup şimdiye kadar İslâhatı umuru maliye hak
kında saniha pirayi sudur olan iradatı isabeti ayatı hazreti padişahî hep 
bu sureti müeyyit olduğundan senei haliye bütçesinin tedabiri maruza 
ile tevazün ettirilmesile iktifa edilmiyeoek belki bunun mukaddimei 
İslâhat ittihazile biavnillâhi tea'lâ senei atiyeye mütevazin bir bütçe ile 
girilmek için ahvali mücbireden münbais olmadıkça bütçe haricinde 
karşılıksız bir akçe bile masraf ihtiyar olunmamakla beraber cümlei 
iradatı seniyeyi hazreti hilâfet penahiden ve metni mazbatada dahî 
tekrar olunduğu veçhile devair ve vilâyatca sui istimalât ve israfatın 
men'i ve lüzumsuz memuriyetlerin bittedriç lâğvile lüzumlu memuri
yetler açıldıkça lüzumsuz mahallerde bulunan memurinden münasib
lerinin açılan yerlere nakli maddeleri düsturu hareket ittihaz olunmak 
üzere varidatı devletin cibayetile hazinei celileye celbinde ve sureti 
sarfında telef ve şereften muhafazası için bazı usul ve kavaidi mahsusa 
ve mazbuta vaz'ı ve tahsilatın tesrii maddelerine büyük ve küçük bilcümle 
memurin taraflarından cidden itina olunmak ve bu esaslara göre vaz ve 
ittihazı lâzım gelen usul ve tedabir bir gün bile geçirilmeyerek hazinece 
ve devairi aidesince mevkii tezekküre vazı'la karalan peyderpey atebei 
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ulyayı mülûkâneden istizan kalınmak velhasıl senei atiye için yine ak
tı istikraz gibi umuru maliyeyi devleti aiiyece mehazir ve mazarratı mü
cerrep ve meşhut olan ve tenzili maaş ve taklili asker ve tesili mübayaaı 
levazım ve mühimmatı harbiye misillû devletin şan ve şevket ve kuv
vet ve meknetini tenkise badi olacağı derkâr bulunan tedbirlere müra
caat olunmaksızın ciddî ve mütevazin bir bütçe tanzim olunarak senei 
haliyenin inkizasından evvel hakipayi şahaneye takdim olunmak ve tah
vil ile tebdili ihtiyara bırakılmış olan Emvali Eytam sandıkları müstakra-
zatı tekasitinin vaktü zamanile tediyesi için ihraç edilecek tahvilâtı ce
dide faiz ve resülmaline karşılık tutulacak olan iki yüz elli bin liradan 
lüzumu miktarı bittefrik Eytam müstakrazatına karşılık tutulmak ve tah
vilâtı cedideye gösterilen karşılığın sağlamlığı cihetile tahvilâtı mezkûre 
için kararlaştırılmış olan yetmiş beş kuruş fiyatın bir miktar daha tez
yidine sarfı mesai ve ikdam olunmak şartlarile mukarreratı maruzanın 
ifayı mukteziyatı hususuna iradei seniyei hazreti padişahî müteallik ve 
şerefsudur buyrulmuş olmakla olbabda emrüferman hazreti veliyül-
emrindir. 

20 şaban 1W7, 29 mart 1306 

Arz tezkeresi 

Üç yüz altı senei maliyesi muvazenesinin tanzimi için ba iradei 
seniye teşekkül eden komisyonca tanzim olunan üç kıta muvazene hü
lâsası ve pusla ile beraber arzü takdim kılınan esbabı mucibe mazba
tası manzuru âli olarak bunların Meclisi Mahsusu Vükelâca da mütalea 
ve icabının müzakeresile kararının ba mazbata arz ve istizanı hakkın
da şerefsadır olan iradei seniyei hazreti padişahî hükmü celiline tevfi
kan meclisi mezkûrdan kaleme alınan mazbata melfufatile arzü takdim 
kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile emrü fermanı hümayunu 
hazreti şehinşahi şerefmüteallik buyrulur ise mantuku münifi infaz edi
leceği beyanile tezken i senaveri terkim kılındı efendim. 

12 şaban 1307, 21 mart 1306 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyeyi sadaretpenahile-
rile Meclisi Vükelânın mazbatai maruzası ve evrakı müteferria man
zuru âli olarak olbabda şerefsünuh ve sudur buyrulan iradei seniyei 
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cenabı hilâfetpenahinin tezyilile mazbatai mezkûre takımile iade kılın
mış olmağın olbabda emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

20 saban 1307, 29 mart 1306 

Arz tezkeresi 

Bin üç yüz altı senesi muvazenei maliyesine dair meclisi vükelâdan 
tanzim ve 12 şaban 1307 tarihli tezkerei senaveri ile takdim kılınan maz
bata ve müteferriatı üzerine şeref sunuh ve sudur buyrulan iradei se-
nii hazreti şehinşahinin oümlei ahkâmı celilesinden olduğu veçhile 
yeni çıkarılacak beş milyon liralık tahvilâttan bir buçuk milyonluğu 
için kararlaştırılan yetmiş beş kuruş fiyatın bir miktar daha tezyidine 
sarfı mesai ve ikdam olunması ve ihtiyara bırakılacak eytam sandıklan 
müstakrazatı için tahvilâtı cedide faiz ve resülmali karşılığı olan iki 
yüz elli bin liradan lüzumu miktar şey tefrik edilmesi şeraiti Maliye 
Nazın devletlû paşa hazretlerine ledettebliğ paşayı müşarileyh Bankı 
Osmanî müdürü sör Edgarvensan ve Düyunu Umumiye meclisi reisi 
Mösyö Kayyar ile görüşüp mesaii mümkineyi sarf eyledikten sonra 
müşar ve mumaileyhim nezdi senaveriye dahi gelerek olbabda cereyan 
eden müzakerat ve olunan vesaya ve teşvikat neticesinde tahvilâtı 

mezkûre fiyatının ziyadeye asıla tehammülü olmadığını beyan ile be

raber mahza veliyünnimet biminnetimiz padişahı âlem penah efendimiz 

hazretlerinin emrü fermanı cihan mutaı hümayunlarına rttibaen mariiz-

zikir bir buçuk milyon liralık tahvilât fiyatını bir kuruş daha tezyit 

ile yetmiş altı kuruşa iblâğa müdür ve reisi mumaileyhima muvafakat 

eylemiş olduklarından bu veçhile kararlaştırılan fiyatı haki ve ihtiyara 

bırakılacak eytam sandıkları müstakrazatı için ileride tahakkuk edecek 

hale göre mezkûr iki yüz elli bin lira karşılıktan lüzumu miktar şey 

tefrik olunarak iradeyi seniyei cenabı cihan'baninin bu cihete aid 

olan hükmü münifi dahi infaz edileceğini havi nazırı müşarileyhin 21 

şaban 1307 tarihli tezkeresi lef fen takdim kılınmakla olbabda her ne ve

çhile emrü fermanı hümayunu hazreti padişahı şerefrnüteallik buyrulur 

ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim 

kılındı efendim. 

22 saban 1307, 31 mart 1306 
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iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile beraber manzuru âli buyrulan 
işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradeyi se
niyei cenabı hilâfetpenahî müteallik ve şerefsudur buyurulmuş olmakla 
olbabda emrü ferman hazreti veliyiilemrindir. 

21 şubat 1307, 31 mart 1306 

Malûmu âlii sadaretpenahileri buyurulduğu üzere veliyünnimet bi-
minnetimiz padişahımız efendimiz hazretlerinin umuru maliye hakkın
daki maksatı hayrı mırsadı mülûkâneleri varidat ve masarifatı devletçe 
tevazünü ciddî ve daimî hasıl edilerek nice senelerden beri devam ede 
gelen meselei maliyenin bitevfikillâhi taalâ bir neticei haseneye isali 
kaziyesi olup bu maksadı hayrı istimali âlinin teyessürü husulü ise bu 
sene bütçesinin tevazünde bulunmasından bilistifade bazı tedabiri islâ-
hiyenin bilâ ifatei vakit icrasına mütevakkıf olduğundan devair ve vilâ-
yattan vaktü zemanile hesabı sahih ve kat'î alınmak esbabının serian 
istihsaline behemehal çare bulunmakla beraber teşriî tahsilat vesailinin 
dahi müddeti kalile zarfında biletraf tezekkürile tahttı karara alınması 
ve varidatı devletin cibayetile mal sandıklarına ve hazinei celileye isa-
linde ve sarfiyatında bir akçesinin bile rehin ziya olmaması için iktiza 
eden usul ve kavaidi mazbuta ve salimenin vaz edilmesi ve tevhidi mü-
bayaat maddei mühimmesinin kezalik etrafile bilmüzakere kararlaştırıl
ması ve lüzumsuz memuriyetler açıldıkça lâğvedilerek lüzumlu memu
riyetlerin açılması halinde dahi lüzumsuz mahallerde bulunanların nak
ille anlardan kalacak rnaaşatın tasarruf edilmesi ve açılacak memuri
yetlere ve aklama lüzumsuz mahallerde bulunanlar yerleştirilmedikçe 
mekâtibi aliyeden ba şahadetname çıkan ve bundan böyle çıkacak olan 
efendiler müstesna olmak üzere hariçten hiç kimsenin velev mülâzemet 
suretile olsun kabul olunmaması ve devair ve vilâyat memurini mevcu-
desinin mesalihi cariye sektedar edilmemek şartile mümkün olduğu de
rece taklil ve tahdit edilmesi ve mühtacin ve mütekaidin ve çıraklık 
maaşatının sureti tesviyesinin bir kaidei mazbuta ve muntazama tahtı
na alınmasile beraber badezin mahlûlâttan elli kuruştan aşağı muhtacın 
ve çıraklık maaşı tahsis olunmaması kaide ittihaz edilerek her ay niha
yetinde bunlann mahlûlâtı mekadirini mübeyyin müfredatlı bir cetvelin 
arzı atabei ulya kılınması ve mevaddı meşruha hakkında ittihaz oluna
cak usul ve kavaide riayet etmeyen memurini mülkiye ve maliyenin bilâ 
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istisna kanunen tertibi mücazatile mükerrirlerinin fimabat hizmeti dev
lette kullanılmamasının usul ittihaz olunması ve ahaliye bar olmamak 
ve usulü devlete ve adatı memlekete mugayir bulunmamak üzere az çok 
tezyidi varidat hakkında arz edilecek ihtarat ve mütaleat pişi nazarı 
dikkat ve itibara alınarak bunlardan devletçe şayanı kabul görünüp de 
mevkii icraya konulacak şeyler zuhur ettiği halde husule gelecek faz-
lai varidattan miktarı münasibinin muhzırları memurinden olsun ha
riçten bulunsun bir defalık olmak üzere mükâfat kendilerine veril
mesi hakkında bir kaide ittihaz olunmakla beraber tezyidi varidata dair 
tanzim ve takdim olunacak lâyihaların tedkik ve mütaleasile meşgul ol
mak üzere Şûrayı Devletten ve Dahiliye ve Maliye ve Nafıa Nezareti 
Celileleri memurininden intihap ve tayin olunacak zevattan mürekkep 
daimî bir komisyon teşkil edilmesi ve tarafı samii sadaret penahilerile 
devairi celilei askeriyeden arz ve istizan olunacak bilcümle sarfiyatın 
bütçe dahilinde hangi tertipten tesviye olunacağının ve esbabı mübri-
meden dolayı bütçe haricinden masraf ihtiyarına lüzumu kavi görünür 

ise esbabı mucibesile tedarik olunan karşılığın ve terfii meratibi 
askeriye istizanlarında dahi münhale mi yerleştirilip yoksa açıktan mı 
terfi edileceğinin tasrih edilmesi ve mevaddı meşruhadan mevkii tezek
küre konulacak olanlarının serian ikmali tetkikatile icabatı birer birer 
arz ve istizan olunmak üzere işbu nisan gayesinden itibaren her ay niha
yetinde hususatı mebsataya dair icraat ile derecei tetkikatı ve miktarı 
tasarrufatı mübeyyin tezkerei resmiyeyi sadaretpenahilerile atıbei 
ulyaya birer hulâsa takdim kılınması şerefsadır olan iradatı seniyei 
hazreti padişahî iktizayi celilinden bulunmuş olmakla olbabda emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

3 ramazan 1307, 10 nisan 1306 

Noı 158 — Hidviyeti Mısriye ile ingiltere Devleti beyninde 
mfinakid Ticaret Mukavelenamesi 

7 ramazan 1307, 11 nisan 1306 

Muharririni imza Hidviyeti Mısriye Hariciye Nazırı Zülfikar Paşa 
Hazretleri ile İngilterenin Mısırdaki politika memuru ve Ceneral Kon-
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solosu olup Murahhas Orta Elçi unvanını haiz olan «Sir Evelin Baring» 
hükümeti metbualarından mezuniyeti lâzimeyi haiz oldukları halde ve 
Mısır hakkında fermanı hümayunlar ile ita buyrulan mezuniyet ve ik
tidarı dahilinde olarak mevaddı atiyeyi kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Britanyayı kebir ve İrlanda Hükümeti Müttehidesi 
ile Mısır beyninde ticaret ve seyrisefain hususlarmca hüriyeti müteka
bile mevcud olacaktır. Mısırda İngiltere tebaası ve Britanyayı kebir 
ve İrlanda Hükümeti Müttehidesi me mal ikinde Mısırlılar yerli ahalinin 
duhulü caiz olan veya tecviz edilecek olan bilcümle liman ve mahallere 
sefine ve hamulelerile beraber serbestçe girebilecekler ve ticaret ve sey
risefain hususlarmca ahalii mahalliyenin mükellef oldukları vergi ve 
rüsumdan ziyade bir gûna vergi ve resim tediyesine mecbur olmaksızın 
ahalii merkumenin haiz oldukları veya olacakları aynı hukuk ve imti
yaza! ve hüriyet ve müsaadat ve muafiyattan sureti mütekabilede müs-
tefid olacaklardır. 

Madde 2 — Mısır mahsulâtı arziye ve sınaiyesinden her gûna em
tianın her nereden gelir ise gelsin Britanyayı kebir ve İrlanda Hükü
meti Müttehidesi memalikine idhalâtı ve kezalik Britanyayı kebir ve 
İrlanda Hükümeti Müttehidesi memalikinin mahsulâtı arziye veya sı
naiyesinden her gûna emtianın her nerden gelir ise gelsin Mısıra id
halâtı diğer bir memleketi ecnebiyenin mahsulâtı arziye veya sınaiye-
sinde bulunan emtiai mümasile idhalâtının tâbi oldukları rüsumdan 
başka veya ziyade rüsuma tâbi olmayacaklardır. Kezalik Tarafeyni Âki-
deyn memalikinin mahsulâtı arziye veya sınaiyesinden her gûna emtia
nın her nereden gelirse gelsin idhali aleyhine diğer ecnebi bir memle
ketin mahsulâtı arziye veya sınaiyesinden bulunan emtiai mümasilenin 
idhali aleyhinde dahi icra edilmeyecek olan bir gûna memnuiyet ibka 
veya vaz' olunmayacaktır. İşbu şartı ahir sıhhati umumiye ile hayvanatı 
ve ziraatça faideli olan nebatatı himaye etmek lüzumundan münbais 
tedabiri sıhhiye veya sair memnuiyetler hakkında cari olmayacaktır. 

Her nevi duhan ile tömbeki, tuz, küherçile, natron, haşiş her nevi 
esliha ve mühimmat ve barut ve mevaddı müşteile mukavelei hazıra 
ahkâmından hariçtir. 

Madde 3 — Tarafeyni Âkideyn memalikinin birinden diğerine her 
nevi emtia ihracatı Mısırda ve bilmukabele Britanyayı kebir ve İrlanda 
Hükümeti Müttehidesi memalikinde aynı emtianın memaliki sairei ec
nebiyeye hini ihracında tediye olunan veya olunabilecek olan rüsum 
ve tekâlif den başka veya ziyade rüsum ve tekâlife tâbi olamayacaktır.. 



601 

Kezalik Tarafeyni Akideynden biri diğerinin ihracatı hakkında aynı 
emtianın sair ecnebi bir memlekete ihracı için dahi cari olmayacak olan 
bir gûna memnuiyeti vaz' edemeyecektir. 

Madde 4 — Tarafeyni Âkideyn şurasını kararlaştırmışlardır ki, tica
ret ve seyrisefaine müteallik olan kâffei hususat için tarafeynden birinin 
düveli saire ahalisine ita eylediği veya ileride ita edebileceği bilcümle 
imtiyazat müsaadat ve muafiyat diğer Tarafı Âkidin talebi üzerine bu
nun ahalisine dahi derhal ve bilâ kayıd ve şart ita olunacak ve işbu 
Tarafı Âkid hangi devlet ile seyyan tutulmasını taleb etmiş ise güm
rük ve muhafazai sevahil ve zabıta nizamatı hususlarında o devlete te-
rettüb eden vazaifi yalnız marüzzikir talebi üzerine deruhde eyleyecektir.-

Madde 5 — Sefainin hareket ettikleri liman ile hamulelerinin mah
reç ve mevridi her neresi olur ise olsun ingiliz sefaini Mısırda ve bil
mukabele Mısır sefaini Britanyayı kebir ile irlanda Hükümeti Mütte-
hidesi memalikinde yerli sefain hakkında icra olunan aynı muameleden 
bilvücuh müstefid olacaklardır. Şartı mezkûr nizamatı mahalliye ve ta
rafeyn memalikinin liman ve ha vuz ve dok ve mersa ve «Havr» de
nilen limanlarda istifa olunan kâffei rüsum ve ücurat ve kılavuzluk ve 
alelûmum seyrisefaine taallûk eden her şey hakkında tatbik ve icra olu
nacaktır, ingiltere kavanini ahkâmınca İngiliz sefaininden ve Mısır ka-
vanini mucibince sefaini Mısriyeden madud olan bilcümle sefain mu-
kavelei hazıraya müteallik kâffei hususat için sureti mütekabilede İn
giltere veya Mısır sefaininden addolunacaktır. Mamafih sevahili mike-
cavire ile dahili memlekette seyri sefain hususu ahkâmı salife haricinde 
kalacak ve kemafissabık iki memleketin kavanini mahsusasına tâbi ola
caktır. Menşe ve mahreci her neresi olur ise olsun Tarafeyni Âkideyn 
sefaini ile idhal veya ihraç olunan kâffei emtia Tarafeyn memalikinde 
aynı emtia sefaini milliye veya diğer bir devlete mensub sefain ile idhal 
veya ihraç olunmuş olsaydı ne gûna tahdidat ve rüsuma tâbi olacak 
idi ise o tahdidattan başka tahdidata ve o rüsumdan ziyade rüsuma tâbi 
olmayacaklardır. 

Madde 6 — Britanyayı Kebir ve İrlanda Hükümeti Müttehideri 
mahsulâtı arziye veya smaiyesinden bulunan zirde muharrer emtia 
Mısıra hini idhallerinde rayiç üzere yüzde onu tecavüz edemiyecek bir 
resim tediye edeceklerdir emtia i mezkûre şunlardır: 

Evvelâ: Makine ve makine edevatı ve makine parçaları ve makine 
alâtı ve ziraat makineleri ile alât ve edevatı ve demiryol ve tramvay 
ve lokomotif ve arabaları ve hırdavat ve ahin ve gümüş müstesna olmak 
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üzere başlıca madenden imal edilmiş bilcümle eşyayı mamule dahil 
olduğu halde kısmen veya kamilen işlenmiş ham madenleri. 

Saniyen: Adi pıçakçı mamulâtı yani altın ve gümüş ve fildişi ve 
mine müstesna olmak üzere her nevi mevaddan mamul sap ve kabzalı 
pıçak. 

Salisen: Iplilk ve bükülmüş iplik ve ip ve halatlar ve tül ve kadife 
ve delikli veya zinetli kaşarlı veya kasarsız basma veyahud boyalı ve 
pamuk «Jüt» keten kenevir «Rami» hurma ağacı ve sarı sabır ve buna 
mümasil nebatî lifler ile mamul bilcümle düz mensucatı saire. 

Rabian: Üçüncü fıkrada zikir ve tadad olunmuş ve fakat yün veya 
bükülü yün ve keçi depro dağ keçisi ve deve veyahud sair hayvanattan 
husule gelen kıllar ile mamul dokuma ve bükme. 

Hamisen: Gerek üçüncü ve dördüncü fıkralarda zikr ve tadad olu
nan mevad ile ve gerek dokumanın si'kleti mecmuasının yüzde yirmisini 
tecavüz etmeyen ipek veyahud ipek döküntüsünün ilâvesile imal olun
muş mensucatı mahluta. 

Sadisen: Maden kömürü. 

Sabian: Çivid. 

Saminen: Pirinç. 

Tasian: Yağ husule getiren hububat ianeleri. 

Hıdiviyeti Mısriye bilcümle emtiai saireye tarhı rüsum hususunda 
bir hakkı mutlak muhafaza edeT. işbu emtiai saireye müteallik nizamat 
ve emtiai mezkûre tarifeleri Mısır ahalisi veyahud bu babda en ziyade 
mazharı müsaade olan tebaai ecnebiye misillû ingiltere tebaası hak
kında dahi meriyülicra olacaktır. Britanyayı Kebir ve irlanda Hükü
meti Müttehidesi memalikinin mahsulâtı arziye veya smaiyesinden Mı
sırda rayiç üzere istifa olunacak rüsum idhal edilen emtianın sefineye 
tahmil veya iştira kılındıkları mahaldeki fiyat üzerine hesap edilecek 
ve Mısırda karaya çıkarıldıkları mahalle kadar vukua gelen nakliye 
ve sigorta masarifi dahi ilâve kılınacaktır. Rüsumu mezkûrenin istifası 
için idhal edilen emtianın tarif&tını ve karaya çıkarıldığı mahaldeki 
kıymetini havi bir beyannamenin eşya idhal eden kimse tarafından rü
sumat idaresine tahriren ita olunması lâzım gelir bundan başka ihtilâf 
zuhurunda rüsumat idareleri fatura ve sigorta poliçesi ve muharreratı 
saire gibi emtia ile beraber irsali lâzım gelen bilcümle evrakın ibrazını 
dahi taleb edebilirler. Rüsumat idaresi beyan olunan kıymeti gayri kâfi 
gördüğü takdirde eşyayı idhal eden adama kıymeti mezkûreyi yüzde 
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beş zammile bilita eşyayı almakta serbest ve muhtar olacaktır. Gerek 
bu paranın tediyesi ve gerek eşyayı mezkûreden istifa edilmiş olması 
melhuz olan bilcümle rüsumun iadesi hususları beyannamenin itası 
gününden itibaren on beş gün zarfında icra olunmak lâzım gelir. Rü
sumat idareleri aynen istifayı rüsum eylemek hakkını dahi haiz ola
caklardır. Gümrük rüsumunu aynen istifa için memurini rüsumiye eşya
nın kıymetini beyan olunan kıymet üzerine bilhesab tediye olunacak 
rüsum nisbetinde emtiayı intihab edebileceklerdir. 

Madde 7 — Rayiç üzere rüsuma tâbi olan başlıca emtianın methal 
limanlarındaki kıymetini bir müddeti muayyene için tayin etmek üzere 
Mısır Rüsumat İdaresi emtiai mezkûre ticaretinde alâkadar olan baş
lıca tüccarı on iki ayı tecavüz etmeyen bir müddet için kendisile bilittifak 
bir tarife tayinine ibtidar etmeye davet eyleyecektir. Bu suretle tayin 
olunacak tarife Iskenderiyenin ticareti umumiyesine vekâlet edecek bir 
ticaret odasının teşkiline değin Mısır Rüsumat İdareleri tarafından Is-
kenderiyedeki ingiltere Konsoloshanesine tebliğ kılınacak ve konsolos
hane tarifei mezkûrenin tebliği tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
buna muhalefeti katiyede bulunmaz ise tarifei mebhuse ingiliz mahsu
lât ve tebaası hakkında Tesmen tasdik olunmuş addolunacaktır. 

Madde 8 — ihracat rüsumu Mısırda rayiç üzere yüzde biri teca
vüz etmiyecek surette istifa edilecektir, (ihraç olunan emtianın kıymeti 
rüsumat idaresi tarafından tayin olunacak ve idarei mezkûre mümkün 
mertebe tarifei mevkutalar tanzimine ibtidar eyliyecektir. Hidviyeti 
Mısriye eşyayı ihraç edenlerden ihraç olunacak emtianın tâbi olabile
ceği rüsumu mahsusai dahiliyenin tediyesini müsbit delâilin ibrazını 
taleb etmek hakkını muhafaza eder. Delâili mezkûre ibraz olunmadığı 
takdirde eşyayı mebhusanın ihracı tahtı memnuiyete alınabilir. Gerek 
doğrudan doğruya ve gerek Mısır memalikine demiryolu ile naklolun
duktan sonra aktarma veyahud hakikî depolara vazedilecek emtiai tica
riye her nevi idhalât ve ihracat rüsumundan muaf olacaktır fakat, tah
mil olundukları sefainin istimallerine mahsus olan eşyadan ihracat 
resmine muadil bir resim yani rayiç üzere yüzde bir resim istifa kılı
nacaktır. 

Madde '9 — Eğer Tarafeyni Âkideynden biri mahsulâtı arziye ve
ya sınaiyei mahaliiyeden biri üzerinde zecriye resmi yani bir resmi da
hilî tarh eder ise diğer tarafı âkidin arazisinden idhal olunacak o cins 
emtiadan dahi bilmukabele işbu resme muadil bir resim istifa edile
bilecektir. Şu kadar Jki, kâffei memaliki ecnebiyei saireden idhal edilen 
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erntiai mümasile hakkında dahi aynı muamele icra olunmalıdır. Tara
feynden birinin memalikinde zecriye rüsumu yani rüsumu dahiliye ten
zil veya fesih ve ilga olunduğu takdirde öbür taraf memalikinde ica
bına göre ingiliz veya Mısır mahsulâtı arziye veya sımaiyesinden bil
mukabele istifa olunan resmi muadil dahi fesholmalı veyahud zecriye 
rüsumunca icra edilen tenzilât nisbetinde tenzil edilmelidir. Hammaliye 
anbariye, depoy ve rıhtım rüsumu ve cerri eşkale mahsus «Gri» denilen 
makine ve söv «temkin» ve kurşunlama ve serbestii mürur ve beyanname 
ve vezin ve mesaha gibi gümrük tekâlifi mahsusa ve rüsumu mütefer-
riasına ve kâffei rüsumu saireye müteallik olan nizamat tarafeyni âki
deyn gümrük idareleri tarafından yerli ahali ile memleketin eşyası hak
kında olduğu gibi diğer Taraf ahalisi ve emtiası hakkında dahi tatbik 
ve icra edilecektir. Ahkâmı meşruha müskirat ve mayiat ve mekûlât 
kiyah mahrukat ve levazım inşaiyesinin sarf ve istihlâk olunmak üzere 
belde veya nahiyeye hini duhullerinde bunlardan kendi menafilerine 
olarak ihtisab veya zecriye rüsumu istifa etmek hususunda devairi bele
diye ve nevahinin haiz oldukları salâhiyeti Mısırda eşyayı mezkûre-
ye mümasil eşya bulunmadığı halde bile asla duçarı halel edemiyecektir. 

Madde 10 — Rüsuma tâbi olup numune makamında bulunan ve 
Mısırlı seyyah tüccar tarafından ingiltere memalikine veya ingiliz sey
yah tüccar tarafından Mısıra idhal olunacak olan eşya resmi gümrükten 
muaf olarak kabul edilecek ve fakat eşyayı mezkûrenins betekrar ih
racını veya depoya vaz'ını lieclittemin matlûb olan muamelâtı atiyeye 
tâbi olması meşrut bulunacaktır. 

Evvelâ - Numunelerin idhal olunacakları her liman veya mahalli 
gümrük memurları eşyayı mezkûre hakkında tatbik ve icrası lâzım gelen 
resmin miktarını tayin edeceklerdir seyyah tüccar rüsumu mezkûrenin 
miktarını nakden gümrük merkezine teslim veya muteber bir kefil irâe 
edecektir. 

Saniyen - Her numunenin hüviyetini temin için ayrı ayrı bulunan 
numune mümkün mertebe bir damga ile damgalanacak veya bir mühür 
ile temhir edilecektir. 

Salisen - işbu idhal eden kimseye bir ruhsatname veya şahadet
name ita olunarak bunda (1) emtianın cins ve nevini ve hüviyetlerini 
isbata salih işaratı mahsusayı mübeyyin ve idhal olunan numuneleri 
müşir bir defter (B) numunelerden ahz ve istifası lâzım gelen resmin 
mikdarını mübeyyin v resmi mezkûrun nakden mi teslim veyahud ke
falet ile mi temin olduğunu mutazammın bir defter (P ) numunelerin 
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ne suretle işaret olunmuş idiğünü müşir bir defter münderiç bulunacak 
(T ) hiç bir halde on iki ayı tecavüz edemeyecek olan müddetin inki-
zasında numunelerin evvelce betekrar ihraç ve depolara vaz olunduğu 
isbat olunmadığı takdirde emaneten teslim olunan resmin miktarı ha
zineye tediye edilecek veya bunun için kefil irae olunmuş ise ahz ve 
tahsil kılınacaktır. îşbu numuneleri idhal edenlerden şahadetname veya 
ruhsatname itası veyahut isbatı hüviyete mahsus olan damganın vazı 
için hiç bir harç talep olunmayacaktır. 

Rabian - Numuneler idhal olundukları gümrük merkezi veyahut 
başka her bir merkez vasıtasile betekrar ihraç olunabilecektir. 

Hamisen - (T ) işaretli üçüncü fıkrada muayyen müddetin inkı-
zasından evvel numuneler betekrar ihraç veyahud depoya vaz olunmak 
üzere bir liman veya başka bir mahal gümrüğüne ibraz olunur, ise işbu 
liman veya mahalli gümrük memurları kendilerine ibraz olunan numu
nelerin haklarında duhuliye ruhsatnamesi ita oluann numuneler olduğu
na bilmuayane kesbi emniyet etmelidirler eğer memurini mumaileyhim 
emtiai mezkûreyi tanırlar ise bunların betekrar ihracına veya depoya 
vaz'ına mahsus şahadetnameyi ita edecekler ve emaneten teslim olunan 
rüsumun miktarını iade veyahut kefaletin fesh ve ibtali için lâzım gelen 
tedabiri ittihaz edeceklerdir. 

Madde 11 — Konsolos mesleğinden yetişmiş olan ve Mısırda baş
ka bir sanatı icra etmeyen ve hurfet ve ticaret ile meluf olmayan ve 
emlâk tasarruf veya idare eylemeyen ceneral konsoloslarile konsolos
lara aid eşyayı zatiye hini idhal ve ihracatta Mısır gümrüklerinde her 
nevi muayeneden ve rüsum tediyesinden muaftırlar. 

Madde 12 — Tarafeyni akideynden her biri kendi hizmetlerinin 
hüsnü cereyanını temin etmek ve kaçak muamelâtını men eylemek üzere 
tanzim edilen her nevi nizamatı mevkii icraya vaz ve sıhhati umumiyeye 
ve) emniyeti memlekete müteallik kâffei tedabiri icra etmek hakkını 

haizdirler şu şartlaki nizamatı mezkûre mileli saire sefain ve tebaası hak
kında dahi tatbik ve icra olunmalıdır. 

Nizamatı mezkûre ile sefainin teftiş ve nezareti ve kaçak eşyanın 
taharrisi veya takibi hususları ve kezalik beyanatı kazibe ve kaçak veya
hut kaçak muamelâtına tasaddi ve hile veya hileye tasaddi veyahut 
nizamata mugayir bir gûna hareket ile sıhhat ve emniyeti umumiyeye 
müteallik ittihaz olunabilecek tedabir tarafeyni akideyn ahalisi hakkında 
bizzat ahalii memleket misillû icra olunacaktır mamafi memurini Mis-
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riye İngiltere tebaasından birinin meskeninde veya Mısır limanlarının 
birinde lengerendaz olan bir İngiliz sefinesinde taharriyat icrasını arzu 
ederler ise taharriyat emrinin nüshai saniyesi İngiliz Konsolosuna irsai 
olunacaktır konsolosu mumaileyh tensib eylediği takdirde derhal tahar
ri yatta hazır bulunabilecek isede bu muamele taharriyatın icrasını te
hir edemiyecektir taharriyat ancak tulûu şemsden gurubu şemse kadar icra 
olunabilecektir, mamafi şurası mukarrerdirki taharriyat bir ambar veya 
debboy veyahut Mısır limanlarının birinde sebebün minelesbab yirmi bir 
günden ziyade tevakkuf eden bir sefine derununda icra edilmek lâzım gelir 
ise ahkâmı meşruha tatbik ve icra olmayıp bu misillû ahvalde icrayı tahar 
riyat maddesinin konsolosa tebliğ ve işarı icab etmiyecektir bundan 
başka Mısır limanlarının birinde lengerendaz olan veyahut Süveyş Ka
nalından tıransit suretile mürur eden her bir İngiliz sefinesinde Hidvi-
yeti Mısriye tarafından İngiltere konsolosuna malûmat verilmeksizin 
bekçiler ikame edilebileceği mukarrerdir kaçak vukuundan şüphe olun
duğu takdirde Mısır gümrük memurları miktarı istiabı iki yüz tonilâ
todan dun olan ve Mısır limanlarından birinin sulan haricinde bulunan 
veyahut sevahilden on kilometre uzakta dolaşmakta olan her bir İngi
liz sefinesine rampa ederek bunu zabtedehileceklerdir bundan başka mik-
tan istiabı iki yüz tonilâtodan dun olan herbir İngiliz sefinesi eğer sa
hilden on kilometre mesafe dahilinde bunun takibine mübaşeret olun
muş ile mesafei mezkûre haricinde dahi zabtolunabilir maddei hazira
nın üçüncü ve dördüncü fıkralarında musarrah ahval müstesna olmak 
üzere Mısır gümrük memurları miktarı istiabı iki yüz tonilâtoyu teca
vüz eden İngiliz sefaininden hiç birine rampa veya bunu zabtedeme-
yeceklerdir. 

Madde 13 — Mevaddı sabıka ahkâmı evvelâ gerek Mısır ile hükü
meti seniyenin doğrudan doğruya ziri idaresinde bulunan memaliki 
şahanei saire beyninde ve gerek Mısır ile İran meyanında elhalelühazlhi 
mevcud veyahut ileride akdi melhuz olan suveri tesviyei mahsusaya 
saniyen emtiai mahalliye veya ecnebiyenin memaliki Sudaniye ile mü
badelesi için Hidviyeti Mısriye tarafından ittihaz olunabilecek tedabire 
şamil değildir. 

Madde 14 — Rüsum tarifei hazırasmın altıncı maddede musarrah 
olan tadilâtının tesiratı tadilâtı mezkûre alâkadar olan düveli saire hak
kında dahi meriyülicra oluncaya değin muattal kalacaktır. 

Madde 15 — Mukavelei hazıra ahkâm ve şeraiti lngilterenin müs-
tamerat ve müstemlekâtı hariciyesi hakkında dahi kavaninin müsaid ol-
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duğu derecede meriyülicra olacaktır atide zikr ve tadat olunan memalik 
müstesnadır. 

«Kanada» «Ternöv» ceziresi «Ümid Burnu» «Natal» «Cenubi Nu-
vegal» «Viktorya» «Koenlând» «Tasmanı» ceziresi «Cenubi Avusturalya» 
«Garbi Avusturalya» «Nuvel Zeland» ceziresi. 

Herhalde şu kaydi ihtirazî ileki Kahirede mukim İngiltere cene
ral konsolosu tarafından mukavelei haziranın imzası tarihinden itibaren 
bir sene müddet zarfında marüzzikir müstamerat ve müstemlekâtı ec
nebiyeden hangileri için Hidviyeti Mısıriyeye bir tebliğ ve iş'ar vuku 
bulur ise işbu mukavelenin ahkâmı anlar hakkında dahi düsturu lamel 
tutulacaktır. 

Madde 16 — Mukavelei hazıra 1 kânunusani 1890 tarihinde mev
kii icraya vazolunacak ve bu tarihten itibaren on sene müddet meriyül
icra kalacaktır tarafeyni akideynden hiç biri mukavelei hazırayı festi et
mek hakkındaki niyetini müddeti mezkûrenin inkızasından on iki ay 
evvel tebliğ etmediği takdirde işbu mukavelename tarafeynden biri ca
nibinden mefsuhiyeti ilân olunacağı günden itibaren bir senenin inkıza-
sına değin meriyülicra tutulacaktır. 

Tasdikanlilmekal muharrireyni imza işbu mukavelenameyi imza 
ve armalı mühürJerile temhir etmişlerdir. 

İşbu mukavelename 29 teşrinievvel 1889 tarihinde iki nüsha olarak 
Kahirede tanzim edilmiştir. 

a 

N o : 1 5 9 — T e s e ' ü l ü n m e n ' i n e dai r N i z a m n a m e 

26 taban 1307, 4 nisan 1306 

Madde 1 — İşbu nizamname darülâoizenin bilinşa küşadile aceze 
kabulünden itibaren mevkii icraya vazolunacak ve andan sonra sokak* 
larda ve şurada burada dilenmek men edilecektir. 

Madde 2 — Tedariki maişete mani ilel ve eskam sahibi olmakla be
raber şer'an infakile mükellef kimsesi bulunmayanların ve ebeveyni ve 
velisi ve meskeni olmayarak meydanda kaldığı tahakkuk eden kız ve 
erkek çocukların infak ve idareleri için umumî darülaceze teşkil ve kü-
şad edilecektir. 

Madde 3 — İşbu darülâoizede zükûr ve inası fıkraya ayrı ayrı da-
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ireler ve koğuşlar ve bunları işgale mahsus sanayihaneler tesis edilecek 
ve her birinin mensub olduğu mezhebe göre talim ve terbiyelerine itina 
olunacaktır. 

Madde 4 — llel ve emrazı olanların tedavisi için dariilâcizeye mah
sus bir de hastane bulundurulacaktır. 

Madde 5 — Dariilâcizeye toplanılacak çocuklardan bir dereceye ka
dar talim ve terbiye görenler beher sene tersane ve tophanei âmire sana
yi alayları gibi tesisata ve istidatlarına göre heyeti idarece tensib edilecek 
sair mahallere ve kız çocuklarından sinleri müsaid olanlar dahi iktisabı 
terbiyet eyledikten sonra münasib mahallere yerleştirileceklerdir. 

Madde 6 - Darülâcizenin muamelâtı umumiyesi şehremanetinin 
tahtı nezaretinde bulunmak üzere teşkil olunacak bir heyeti idareye ve 
idarei dahiliyesi yine emaneti müşarünileyhaca intihab ve dahiliye ne-
zaretince tasdik olunacak bir müdüre muhavveldir. İşbu heyetin riyaseti 
fahrî olarak emaneti müşarünileyha memuriyetinden intihab ve Babı 
âlice tasdik edilecek bir zata tevdi edileceği gibi azası dahi kezalik fahrî 
olarak babı fetva ile evkaf ve zabtiye nezaretleri memurininden tayin 
ve Rum ve Ermeni ve Katolik ve Yahudi milletleri patrik ve hahamhane-
lerince tensib edilecek birer zattan mürekkeb olacaktır. 

Madde 7 — İşbu heyeti idarenin vezaifi ve darülâcizenin sureti ida
resi bir nizamnamei dahilî ile tayin edilecektir. 

Madde 8 — İşbu darülâcizenin varidatı evvelâ canibi evkaftan alel-
itlak fıkaraya itası meşrut olan tahsisatı nakdiye ve ayniyeden saniyen 
devairi belediye varidatının yüzde beşile noksanülvezin olarak müsadere 
edilecek ekmeklerden salisen fıkara namına verilen balo ve konserlerin 
hasılatı umumiyesi üzerine alınacak yüzde birden rabian Dersaadette bu
lunan bilcümle tiyatroların duhuliye biletlerinden heyeti idare marife
tile tanzim olunacak yirmişer ve kırkar paralık pullarla biletin esmanı 
itibarile istifa edilecek mebaliğden hamisen ihtiyari olarak istihsal olu
nacak ianattan sadisen bigayri tahsisin fıkaraya vasiyet olunacak akçe
lerle cemaat ahali beyninde guralbaya mahsus olarak cem edilerek ianat
tan ve balâda beyan olunan vesaite kıyasen hal ve maslahat icabınca 
heyeti idarece bulunacak ve Ba'btâlice tensib olunacak sair varidattan 
mürekkeb olacaktır. 

Madde 9 — Malûl ve bikes olupta darülâcizeye müracaat etmeye
rek tese'ül etmekte olduğu görülüpte zabıta veya memurini helediyece 
derdest olunan eşhas bir hafta hapis cezasile tedib olunduktan sonra 
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bunlardan istanbullu olanlar acezehaneye ve taşralı bulunanlar memle
ketlerine gönderilecektir. 

Madde 10 — İşe güce muktedir olduğu halde sual edenler zabıta veya 
memurini belediyece derdest edilerek mahkemeye tevdi edilecek ve mah
kemece dahi bir aydan üç aya kadar hapislerine hüküm olunacaktır. 
Müddeti mevkufiyeti ikmal edenlerden İstanbullu olanlar veya taşralı 
olupda lstanbıılda tavattun etmiş bulunanlar zabıtaca kefalete rabt ile 
salıverilecekler ve taşra ahalisinden bulunanlar dahi mahalleri devairi 
belediyesince işgal olunmak üzere memleketlerine iade olunacaklardır. 
Mükerrirler hakkında işbu hapis cezasının iki misli icra kılınır. 

Madde 11 — Vilâyatı şahanede vaki büyük şehirlerde dahi icabına 
göre bu gibi acizhaneler tesis edilebileceğinden işbu nizamnamenin 
hükmü anlar hakkında dahi carı olacak ve fakat bunların idaresine 
muktazi varidat mahalleri belediye dairelerince düşünülüp Babıâliden 
badelistizan tahsis olunacaktır. 

Madde 12 — Dahiliye nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur
dur. 

» 
No: 160 — 1881 senesi yüzde beş faizli tahvilâtı mümtazesi ile 

mübadeleten 1890 senesinde mevkii tedavüle çıkarılan 
yüzde dört faizli tahvilâtı mümtaze [*] ile tah

vilâtı Osmaniye istikraz Mukavelenamesi 

8 ramazan 1307, 15 nisan 1306 

Bir taraftan 15 nisan sene 1306 tarihile şerefsanih olan iradei se
niyei cenabı padişahı mantuku celiline tevfikan mezuniyeti lâzımeyi 
haiz olarak Devleti Aliyei Osmaniye nam ve hesabına hareket eden Ma
liye Nazırı Devletlû Agop Paşa Hazretleri ve diğer taraftan gerek kendisi
nin ve gerek Hükümeti Seniyeye karşı müteahhid olduğu bir heyeti 
sarrafiyenin nam ve hesabına hareket eden Bankı Osmanii Şahaneye bil-
vekâle Müdürü Umumisi Sir Edgarvensan ve Müdürü Mösyö Lafuent ve 
işbu mukavelenamenin kendisine aid ahkâmından dolayı bilmüdahale 
hareket eyliyen Düyunu Umumiyei Osmaniye İdare Meclisine bilvekâle 
ve tahvilât hamilleri sendikaları tarafından kendilerine verilmiş olan 

[*] Muahharen 1322 (1906) senesinde yüzde dört faizli tahvilâtı 
mümtaze dahi düyunu mübeddelei muvahhide tahvilâtile mübadele edil
miştir. 

T. 1 C. 6 F 30 
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salâhiyete tevfikan bilrnezuniye hareket eden Mösyö Obara ve Mösyö 
Kayar zikri âti şeraiti umumiyeyi bilittifak kararlaştırmışlardır. 

FASLI EVVEL 

Madde 1 — Sıfatı meşruhayı haiz Bankı Osmani zirde tasrih kılınan 
yedi milyon sekiz yüz yirmi yedi bin iki yüz kırk lira sterlin miktarı 
itibarilik yüzde dört faizli tahvilâtı yüzü yetmiş beşe olarak yani yüz 
lira miktarı itibariliği nakden yermiş beş lira fii maktuile Hükümeti seni
yeden iştira eder. Buna mukabil Bankı Osmani dahi elhaletü hazihi eyadii 
tedavülde o lup henüz kur'a isabet etmemiş olan ve «Priyorite» tabir olu
nan yüzde beş faizli tahvilâtı mümtazeyi Hükümeti Seniyeye teslim ede
cektir. 

Madde 2 — Bu muamele mevkii file getirilmek için elyevm teda
vülde bulunan ânifülbeyan tahvilâtı mümtazenin bedeli başa baş tediye 
olunmak üzere hamilleri tarafından getirilmesi gelecek şehri eylülü ru-
mî iptidasından yani alafranga on üçünden evvel ilân olunacaktır. 

Madde 3 — Zikrolunan 'muamele residei haddi hitam olduktan son
ra Bankı Osmani bedelâtı verilmiş olan tahvilâtı mümtazenin kâffesini 
Hükümeti seniyeye teslim edecektir. Henüz kur'a isabet etmemi* olan tah
vilâtı mümtazeden berveçhi balâ bedelâtı ahzolunmak üzere müddeti 
muayyenesinin inkizasına değin ibraz olunmayan tahvilâtın karşılığı ber-
mucibi kanun müruru zaman müddetleri güzeran edinceye kadar hıfz
edilmek üzere Hükümeti Seniye hesabına olarak Bankı Osmanive tevdi 

olunacak ve işbu mebaliği mevduanın faizi Düyunu Umumiyei Osmani-
yeye aid olacaktır. 

Madde 4 — Tahvilâtı cedidenin metni Türkçe ve Fransızca ve İngi
lizce ve Almanca olacak ve bu tahvilât hamiline olarak tanzim olunup 
beher tahvilin kıymeti itibariyesi yirmi iki lirayi Osmani yahut yirmi lira 
isterlin yahut beş yüz frank yahut dört yüz mark ve yahut bunların maz-
ruplanna müsavi olmak üzere kezalik miktarı itibarî olarak cem'an yedi 
milyon sekiz yüz yirmi yedi bin iki yüz kırk lira sterline baliğ olacak
tır. Tahvilâtı mezkûrenin senevî yüzde dört hesabile faizi olacak ve bu 
faiz altı aydan altı aya yani her senenin rumî mart ve eylül ihtidaların
da yine ayni meskukâtla Dersaadette ve Londrada ve Pariste ve Berlinde 
ve Frankfurtta ve Amsterdamda tediye ve ifa kılınacaktır. Tahvilâtı mez
kûrenin her altı ayda yüzde yarım hesabile Resülmale mahsub akçesi 
olacak ve altı aydan altı aya kur'a keşidesile bedelâtı başa baş tediye olu
nacaktır. 

Madde 5 — Faiz ve Resülmal tediyatı seneviyesi kemafıssabık bir 
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sureti mümtazede olarak 28 muharrem 1299 tarihli kararname ile üç kıt'a 
merbutatı ahkâmınca Düyunu Umumiyei Osmaniye idare Meclisi mari
feti ve yüzde beş faizli tahvilâtı mümtazenin halen cariyülahkâm olan 
mukavelenameleri şeraitine tevfikan Bankı Osmanii Şahane vesateti ile 
icra ve ifa kılınacaktır. 

Madde 6 — Tahvilâtı cedide yüzde dört faizli tahvilâtı mümtaze 
unvanile manun olacak ve faizi senei haliye şehri eylülünün rumî birinci 
yani efrenci on üçüncü gününden itibaren işliyecektir. Tahvilâtı mezkû
reye merbut birinci kuponun vadesi 1/13 mart sene 1891 tarihinde duhul 
edecektir. Resülmale mahsub akçenin birinci kur'ası 1/13 şubat sene 91 
tarihinde çekilecek ve kur'a isabet eden tahvilâtın bedeli 1/13 mart sene 
891 tarihinde tediye olunacaktır. 

Madde 7 — Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresi 1/13 eylül sene 
890 tarihinde sıfatı meşruhayı haiz Bankı Osmaniye iki yüz altmış sekiz 
bin yüz seksen bir lira sterlin teslim edecektir. Bilmukabele Bankı Os-
mani dahi yüzde beş faizli tahvilâtı mümtaze hamillerine tahvilâtı mez
kûrenin tesviyei bedelâtı için muayyen olan tarihe kadar yüzde beşten 
işlemiş olan faizlerini ifaya mecbur olacak ve tarihi mezkûr dahi senei 
cariye eylülü rumisinin birinci yani alafranga on üçüncü gününü tecavüz 
edemeyecek ve tarihi mezkûrdan itibaren tahvilâtı cedide üzerine senevî 
yüzde dörtten faiz verilecektir. Bu suretle Hükümeti seniye için tahvilâtı 
cedidenin mürettebatı seneviyesi 1/13 eylül 1890 tarihinden itibaren bed 
edecektir. 

Madde 8 — Yüzde beş faizli tahvilâtı mümtazenin faiz ve resülmal 
mürettebatı seneviyesile 1/13 eylül sene 90 tarihinden itibaren yüzde dört 
faizli tahvilâtı cedidenin mürettebatı seneviyesi beyninde görünecek olan 
yüz kırk beş bin lira sterlinlik fark berveçhi atî istimal olunacaktır. Şöy
le ki mezkûr farkın on bin lira sterlini beher sene 28 muharrem sene 
299 tarihli kararnamede mukayyet düyunu muntazamai Osmaniyeden bi
rinci tertib tahvilâtın mubayaasına ve farkı mezkûrun bakisi dahi müte-
saviyen ikinci ve üçüncü ve dördüncü tertib tahvilâtın mubayaasına tah
sis kılınacaktır. 

Madde 9 — Yüzde dört faizli tahvilâtı mümtazenin kupon ve tahvi
lâtına müteferri müruru zaman müddetleri eski yüzde beş faizli tahvilâtı 
mümtazenin aynı olacaktır. 

FASLI SANI 

Madde 10 — işbu mukavelename hükmünce Hazinei Celileden ken
disine ita kılman mezuniyete mebni sıfatı meşruhayı haiz Bankı Osmani 
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Hazinei müşarünileyha hesabına olarak yüzde dört faizli tahvilâtı Osmani
ye manile dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin beş yüz Osmanlı yani 
dört milyon beş yüz kırk beş bin ingiliz lirası miktarı itibarilik tahvilât 
çıkaracaktır, işbu tahvilâtı cedidenin metni kezalik Türkçe ve Fransızca ve 
ingilizce ve Almanca olmak üzere hamiline olarak tanzim kılınacak ve 
beher tahvilin kıymeti itibariyesi yirmi iki Osmanlı altını yahut yirmi 
ingiliz lirası yahut beş yüz frank yahut dört yüz mark veyahut bunların 
mazruplarına müsavi olmak üzere yine miktarı itibarî olaıak cem'an 
dört milyon beş yüz kırk beş bin lira sterline baliğ olacaktır. 

Madde 11 — İşbu tahvilâtın dahi senevi yüzde dört faizi olacak ve 
bu faize her senenin mart ve eylülü rumisi ihtidalarında Dersaadette ve 
Londrada ve Pariste ve Berlinde ve Frankfurtta ve Amsterdamda balâ
da muharrer meskukâtla tediye ve ifa kılınacaktır. Tahvilâtı mezkûre
nin her altı ayda yüzde yarım hesabile resülmale mahsup akçesi olacak 
ve altı aydan altı aya kur'a keşidesile bedelâtı başa baş tesviye oluna
caktır. 

Madde 12 — Yüzde dört faizli tahvilâtı Osmaniyenin faiz ve resül
mal mürettebatı 1/13 mart sene 1890 tarihinden itibaren işliyecektir. Ku
ponlar her senenin mart ve eylülünün rumî ihtidalarında tediye olu
nacak ve birinci kuponun bedeli senei haliye eylülünün rumî birinci 
yani alafranga 13 üncü günü tediye edilecektir. 

Madde 13 — Kur'alar Dersaadette Düyunu Umumiyei Osmaniye 
idaresi marifetile her senenin 1/13 şubat ve 1/13 ağustos tarihlerinde 
idarei mezbure dairesinde keşide olunacaktır. Kur'a isabet eden tahvi
lâtın bedelâtı kur'a tarihini taakup eden mart ve eylül aylarının rumî ih
tidalarında tesviye kılınacak ve birinci kur'a 1/13 ağustos sene 90 tari
hinde çekilecektir. Her kur'anın neticesi kur'anın çekildiği günü Düyunu 
Umumiyei Osmaniye idaresi canibinden Bankı Osmaniye tebliğ olunacak 
ve keyfiyet Dersaadet ve Paris ve Londra ve Berlin Gazetelerinden Bankı 
Osmaninin intihab edeceği Gazetelerle ilân edilecektir. 

Madde 14 — Duhulü vadelerinden itibaren altı sene müruruna kadar 
bedelâtı istifa olunmak üzere getirilmeyen kuponlar ve kur'a isabet 
edip te bedelâtının vacibülifa olduğu günden itibaren on beş sene zarfın
da bedelâtı ahzedilmek üzere ibraz edilmiyen tahviller hazinei celile men-
faatina olarak müruru zamanla sakıt olacaklardır. 

Madde 15 — Hükümeti seniye kuponların tediyatı ve tahvilâtın 
tesviyei bedelâtı üzerine hiç bir gûna tenzilât ve tenkisat icra etmemeği 
taahhüd eder. 
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Madde 16 — Vadeleri duhul edip bedelâtı verilmiş olan kuponlarla 
kur'a isabet edip resülmali tesviye kılınmış olan tahviller zımbalanıp 
iptal olunduktan sonra Bankı Osmani canibinden Düyunu Umumiyei Os
maniye idaresine ve idarei mezkûreden dahi Hazinei Celileye teslim 
olunacaktır. 

Madde 17 — Otuz üçüncü maddede muharrer olduğu üzere tahvi
lâtın hini ihracındaki damga masarifi müstesna olmak üzere işbu istik
razın kuponları yahut tahvilâtı üzerine memaliki ecnebiyede mevzu bu
lunan yahut badema vaz edilecek olan her nevi vergi tahvilât hamille
rine aid olacak ve bunlar bu husustan dolayı Hükümeti seniyeden hiç 
bir şey mutalebe edemeyeceklerdir. 

Madde 18 — Marüzzikir dört milyon beş yüz kırk beş bin lira ster
linlik yüzde dört faizli tahvilâtı Osmaniyenin faiz ve resülmal mürette
batına muhassas olan varidat hasılatı Doyçe Bank ile efrenci 9 teşriniev
vel sene 888 tarihinde yapılan istikraza muhassas aşar mültezim sene
datının cibayet ve kabzı hakkında müttehaz olan usule tevfikan Düyunu 
Umumiyei Osmaniye idaresi marifetile cibayet ve kaibzolunacak ve Ban
kı Osmani müddeti imtiyaziyesinin hitamına değin ve işbu tahvilâtın faiz 
ve resülmal mürettebatının tediyesine lâyenazil olarak memur buluna
caktır. 

Madde 19 — Hükümeti Seniye anifülbeyan tahvilâtın resülmali iti
barisi tamamen ödeninceye değin cibayet ve kabzı Düyunu Umumiyei 
Osmaniye idaresine tevdi olunan zikri âti varidat hasılatını bir sureti mün
hasıra ve lâyetegayyerede olarak mürettebatı seneviyed mezkûrenin tedi
yesine karşılık tahsis eder. 

Zirde muharrer mevakiin hububat aşarından tahsis olunan mebaliğ. 

Lirayı Osmani 

42000 
42000 
77000 
16000 
14000 
40000 

Bursa 
Karahisar 
Karesi 
Kırşehir 
Kayseri 
Yozgat 

99 } Ankara Vilâyeti 

231000 
80000 Gümrük hasılatından tekasiti şehriye ifa olunacaktır. 

311000 Yekûnu senevi 
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Madde 2ü — Sebkeden 19 uncu maddede muharrer hasılatı öşriye 
bir sene zarfında marülbeyan dört milyon beş yüz kırk beş bin lira ster
linlik faiz ve resülmal mürettebatının tediyesine muktazi mebaliği dol
durmadığı halde noksanı berveçhi balâ gümrük hasılatından ahz ve ifraz 
olunacak seksen bin Osmanlı altını üzerine zammile ikmâl edilecektir. 

Madde 21 — Hükümeti seniye işbu mukavelenamenin carî olduğu 
müddetçe Bankı Osmanî ve Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresile bil-
ittifak mukabilinde mütesaviyülmiktar teminatı saire ifa etmedikçe işbu 
istikrazın mürettebatı seneviyesine hasseten karşılık tahsis olunan vari
datın esasını taklil veya sureti tahsilini tağyir edebilecek hiç bir gûna ta
dilât icra etmeyeceğini beyan eder. 

Madde 22 — Şurası sarahaten mukarrerdirki cibayet ve kabz ma
sarifi Hükümeti seniye ile Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresi beynin
de bilittifak tayin olunacaktır. 

Madde 23 — Yüzde dört faizli tahvilâtı Osmaniyenin faiz ve resül
mal tediyesine mubassas olan mebaliğ tahsil olundukça düyunu umumi
yei Osmaniye idare meclisi canibinden Dersaadette Bankı Osmaniye 
teslim olunacaktır. Mebaliği mezkûre üzerine kuponların duhulü vadesine 
ve kur'a isabet etmiş tahvilâtın tediyei bedelâtı için muayyen olan tarihe 
on beş gün kalıncaya kadar hazinei celile lehinde olarak ingiltere Ban
kasının faiz fiyatından yüzde bir noksanı ile faiz yürütülecektir. Bankı 
Osmani tahvilâtı mebhusenin mürettebatı seneviyesini Dersaadette ve me
maliki şahanedeki acentehanelerinde meccanen tediye edecektir. Ve di
yarı ecnebiyede tediye edeceği mürettebat için her ne miktar mebaliğ ifa 
edecek olur ise anın yüzde bir rub'una müsavî bir kumüsyon ahzeyleye-
cektir. Lira sterlin ve frank ve mark ve meskukâtı saire olarak vuku bu
lan tediyatın zuhur edebilecek kambiyo farkı her altı aylık müddet için 
düyunu umumiyei Osmaniye İdare Meclisi canibinden Hükümeti seniye 
hesabına olarak varidatı cedide hasılatından bil'ifraz tesviye edilecek
tir. Balâda muharrer teslimatın fazlası her senenin rumî eylülü ihtida
sında Bankı Osmanî canibinden hiç bir gûna tevkifat icra olunmayarak 
bilâ imhal hazinei celileye iade ve ifa olunacak ve her senenin hesabatı 
kat'iyesi en nihayet mezkûr şehri eylülden sonra duhul eden şehri kânu
nusaninin rumî ihtidasında kat ve rüyet olunacaktır. 

Madde 24 — işbu dört milyon beş yüz kırk beş bin lira sterlinin 
istikraz tahvilâtının takriben nısfı Hükümeti seniyece tayin buyrula-

cak suver ve şeraite tevfikan esham ve tahvilâtı dahiliye ile sair düyunu 
dahiliye tahvilâtının mübadelesine tahsis ve istimal olunacaktır. 
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Madde 25 — Salifüzzikir dört milyon Leş yüz kırk beş bin lira ster
linin nısfı diğeri olan iki milyon iki yüz yetmiş iki bin beş yüz lira 
sterlinlik tahvilât dahi hazinei celile emrine hazır bulundurulacaktır. 

Madde 26 — Sıfatı meşruhayı haiz Bankı Osmanî işbu nısfı ahirden 
miktarı itibarî olarak bir milyon üç yüz yetmiş iki bin beş yüz lira ster
linlik tahvilâtı yüzü yetmiş altıya olarak yani yüz lira miktarı itibari-
liği nakten yetmiş altı lira fiyatla maktuan mubayaa etmeği deruhde 
eder. Bu hesaba göre marüzzikr bir milyon üç yüz yetmiş iki bin beş yüz 
lira sterlin miktarı itibarilik yüzde dört faizli tahvilâtı Osmaniyenin ha
sılı nakdisi bir milyon kırk üç bin yüz lira sterline baliğdir. 

Sıfatı meşruhayı haiz Bankı Osmani berveçhi muharrer hasıl olan 
mebaliğden beher lira sterlin yüz on kuruş hesabile hükümeti seniyeye 
işbu mukavelename tarihinden beş gün sonra iki yüz bin ve kezalik ta
rihi mukavelenameden bir mah sonra yüz yetmiş beş bin Osmanlı lirası 
tediye edecek ve geride kalan yedi yüz yetmiş iki bin dört yüz on Os
manlı lirasını dahi 1/13 temmuz ve 1/13 ağustos ve 1/13 eylül sene 1890 
tarihlerinde duhul etmek üzere mütesaviyen üç taksitle tesviye edilecek
tir. 

Madde 27 — Baki kalan takriben dokuz yüz bin lira sterlin mikta
rı itibarilik tahvilât 1/13 kânunuevvel sene 1890 tarihine kadar hazi
nei celile hesabına olarak Bankı Osmaniye tevdi olunacak ve müddeti-
mezkûre hitamında hazieni müşarünileyha anifüzzikr tahvilâtı mevduayı 
dilediği veçhile istimal edecektir. 

Madde 28 — Yüzde dört faizli tahvilâtı Osmaniyenin birinci yani 
1/13 eylül sene 1890 tarihinde vadesi duhul edecek olan kuponu bede-

Iâtının temini tediyesi zımnında sıfatı meşruhayı haiz Bankı Osmani 
bedelâtı mezkûre karşılığını ikmâle muktazî meblâğı yirmi altıncı mad
de hükmünce 1/13 ağustos 1890 tarihinde Hükümeti seniyeye ifa edeceği 
taksitten bil'ifraz tevkif edecektir. 

FASLI SALİS 

Madde 29 — İşbu mukavelenamenin baisi tanzimi olan iki istikra
zın senedatı muvakkatesinin merbut numuneleri tasvib ve tensib olun
muştur. 

Madde 30 — Tahvilâtı kat'iye Devleti Aliye Maliye Nazın ile Dü
yunu Umumiyei Osmaniye İdare Meclisi Reisinin imzalarını havi ola
cak ve kontrol için canibi hükümeti seniyeden ve muakidler tarafından 
tayin olunacak memurlar marifetile dahi vaz'ı imza edilecektir. 
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Madde 31 — Kur'a isabet eden tahvilât bedelâtının hini tediyesin
de vadesi henüz duhul etmemi; olan kuponların cümlesi tahvile merbut 
bulunmak lâzımgelecek ve noksan olan kuponların bedeli kur'a isabet 
eden tahvil bedelinden tenzil edilecektir. 

Madde 32 — İşbu iki istikrazın senedatı muvakkatesi tahvilâtı kat
iye ile mübadele olundukça zımbalanıp Düyunu Umumiyei Osmaniye ida
resine ve anın tarafından dahi Hazinei Celileye teslim olunacaktır. 

Madde 33 — Marülbeyan yüzde dört faizli tahvilâtı mümtaze ile 
yüzde dört faizli tahvilâtı Osmaniyenin masarifi tab'iye ve ihraciyesile 
kot istihsali masarifi ve masarifi muhtemelei sairesi sıfatı meşruhayı 
haiz Bankı Osmaniye aid olacaktır. Şurası mukarrerdir ki mezkûr yüzde 
dört faizli tahvilâtı Osmaniye üzerine Diyarı ecnebiyede tediyesi lâzım
gelecek olan damga resmi Hükümeti seniyeye aid olacaktır. Şurası dahi 
meşruttur ki ânifülbeyan yüzde dört faizli tahvilâtı mümtazenin damga 
rüsumu Düyunu Umumiyei Osmaniye İdare Meclisine aid olacaktır. 

Masarifi Hükümeti seniyeye yahut Düyunu Umumiyei Osmaniye 
İdare Meclisine aid olmak üzere aynı tahvil üzerine iki memalikde 
damga vaz ettirmeğe sıfatı meşruhayı haiz Bankı Osmaninin hakkı ola
mayacaktır. 

Madde 34 — İşbu mukavelenamenin baisi tanzimi olan iki tertib 
tahvilâtla kuponları memaliki Devleti Aliyede halen ve istikbalen her ne
vi resim ve vergi ve damgadan vareste bulunmuştur. 

Madde 35 — Hükümeti seniye bedelâtını başa baş tediye etmek 
üzere işbu mukavelenamenin sebebi tanzimi olan yüzde dört faizli tah
vilâtı mümtaze ile yüzde dört faizli tahvilâtı Osmaniyeyi tedavülden 
ref edebilmek hakkını muhafaza buyurur. Mezkûr tahvilâtı mümtazenin 
tedavülden refi Düyunu Umumiyei Osmaniye İdare Meclisinin husulü 
muvafakati ile icra olunacaktır. 

Madde 36 — 28 muharrem sene 299 tarihli kararname ile merbutatı 
selâsesinin işbu mukavelename ile tadil olunmayan ahkâmı ibka olun
muştur. 

İşbu mukavelename müttehidülmeâl üç nüshai asliye olarak 18 
nisan sene 1306 tarihile Dersaadette tanzim ve teati olunmuştur. 
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No: 161 — Adapazarmdan Ankara Demiryolu' mevkifi 
Tramvay hattı imtiyaz mukavele ve 

Şartnamesi 

21 ramazan 1307, 28 nisan 1306 

MUKAVELENAME 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazırı ile diğer taraftan tebaai Devleti Aliyeden Andon 

Hacı Piyar efendi beyninde mevaddı âtiye 
kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — Adapazarı Kasabasının münasib bir noktasından bed-
ile Ankara Demiryolu mevkifine kadar temdid olunmak ve kasaba da
hilinde olan kısmının beygirler ile cer edilmesi mecburî ve kasabanın 
haricindeki kısmının ya beygir veyahut buhar ile işletilmesi ihtiyarî o l 
mak ve yolcu ve eşya nakline mahsus bulunmak üzere mevcud şose üze
rinde tahminen dokuz kilometre tulünde tramvay hattı inşasile işletil
mesi için şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devletten mumaileyh Andon» 
Hacı Piyar efendiye imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren 
kırk senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename
nin teatisi tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında şartnamede be
yan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üzerine mükemmel harita ve lâ
yihasını tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecektir. Ve 
nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren üç mah müd
det zarfında bittetkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı tak
dirde icabeden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren on beş ay 
müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanın tasdiki tari
hinden itibaren iki sene müddet zarfında ikmal eylemeği taahhüd eder. 
Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tas
dik olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fakat kanu
nen şayanı kabul olan esbabı mücbireden münbais ahvalden dolayı ame
liyat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar 
temdid edilecek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu dehal Hükö" 
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meti mahalliye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe sahibi 
imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayı imalâtta su veri icıai-
yesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıa
yı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtın) \e ame
liyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler 
vasıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir. 

işbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz arruliyata 
mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren müddeti imtiyaziye-
nin hitamına kadar mah be mah tediye olunmak üzere senevi N-'fıa Ne
zaretinin emrine altmış aded Osmanlı yüzlük altını ita edecektir. 

Madde 6 — işbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik lıusu-
sattan bulunduğundan tramvay ile müteferriatına muktazi ol.ın arazi
den efrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sahili 
imtiyaz ashabı arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfikı 
muamele edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen 
mahaller Hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından asha
bına tazminat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. 

tşbu arazi dahilinde arazii emiriyei hâliye bulunduğu takdhde sa
hibi imtiyaza meccanen terkolunacak ve muvakkaten istimali lâzım ge
len yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret istimaline müsaade olu
nacaktır. 

Madde 7 — Tramvay hattı ve müteferriatının inşaatı ibtidaiyesi 
için gerek Memaliki Devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyedir celp 
ve tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir ile makine ve beygir 
ve edevat vesair levazımat gümrük resminden muaf tutulacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından mansup bir fen komis
yonu marifetile bil'muayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz ve ka
bul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene sonra yi
ne bir fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar bil'muayene kai
dei fenne muvafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk ey
lediği halde işbu komisyonun tanzim edeceği raport üzerine Ticaret ve 
Nafıa Nezareti tarafından kat'iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz tramvay ile müteferriatıııı ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza ede-



619 

çektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on altıncı maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnü mu
hafazasına mütealik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim olu
nacak olan bilcümle nizamatı Devleti aliyeye tevfikı hareket etmeğe mec
burdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya mecmuu 
üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde hükümet masarif ve zarar ve ha
sarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işletilmesini te
min için şartnamenin on altıncı maddesine tevfikan tedabiri lâzıme itti
haz edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz tramvay muvakkaten kabul olundu
ğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar merbut ta
rifeye tevfikan ücret ahzedecek ve asakiri şahaneden yüzbaşıya kadar 
rütbede bulunanlardan (yüzbaşı dahi dahil olduğu halde) nısıf ücret 
alınacaktır. 

Madde 12 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evhatı sairede ya 
müctemian veyahut münferiden vukubulacak asakiri berriye vc bah
riye ile edevat ve levazımatı harbiye ve mahpusin ve mahkûmin >'le sah 
memurların ve posta çantalarının sevkıyat ve nakliyatı hakkında şart
namenin beşinci faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket oluna
caktır. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden bir buçuk sene müddet zarfında merbut şirket ni
zamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir (anonim) şirketi teşkiline me
zun ve mecburdur. 

Madde 14 — Sahibi imtiyaz teahhüdatı vakıasının icrasını temi-
nen fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren 

bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veyahut piyasa fi-

yatile esham olarak üç yüz osmanlı altını kefalet akçesi tevdi edecek 

ve şu kadar ki esham tevdi eylediği halde tedennii fiyattan dolayı teret-

tüb edecek noksanı ikmal edileceği bank tarafından teahhüd ettirilecek

tir. Ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu meteakib fermanı âli 

kendisine teslim olunacaktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat kat'iyen kabul 
olunduktan sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inki
zasına değin sahibi imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde ken
disine ihtara hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 
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Madde 15 — İmtiyaz müddeti murtkaziye oldukta Devleti âli
ye sahibi imtiyazın tramvay hattı ile müteferriatı ve alât ve edevatı üze
rinde bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve tramvay ile müteferri
atımn hasılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan 
vareste olmak şartile yol ile müteferriatımn Devlete teslimi ve edevat 
ve levazımatın sureti mubayaası şartnamenin on dokuzuncu maddesinde 
münderiç ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 16 — Tramvayın memurini fentniyeden maada büyük ve 
küçük bi lcümle memur ve müstahdemleri tebaai Devleti Aliyeden ola
cak ve hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacak
lar ve hususile fes giyeceklerdir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın altı aylık cetvellerini 
Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şart
namenin 17 nci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eyliye
cektir. 

Madde 18 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mü
başeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediği ve tramvayın iş
letilmesini tatil eylediği veyahud işbu mukavelenameden münbais te
ahhüdatı sairesini icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt 
olacak ve bu halde şartnamenin on sekizinci maddesinde gösterildiği 
veçhile tramvayın muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzime ittihaz 
olunacak ve ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve 
mevcud olan kefalet akçesi dahi tarafı devletten zabtedilecektir. 

Madde 19 — Sahibi imtiyaz masarifi kendisine aid olmak üzere 
tramvay boyunca telgraf direkleri ve telleri rekz ve temdid edebilecek 
ve fakat bunları tramvaya taallûku olmayan muhaberatı hususiyede is
timal edemiyecektir. Devleti Aliye tramvay boyunca bir telgraf hattı 
temdid edecek olur ise sahibi imtiyazın telgraf direklerine rabtedebilecek 
ve bu direkler kifayet etmediği takdirde yolun muamelâtına sekte ge-
tirilmeksizin kendi masarifile tramvay boyunca başkaca direkler rekz-
eyliyecek ve Devlet telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe mevkif-
lerde telgrafhane memurları bulundurularak kezalik yolun muamelâtı 
sektedar olmamak üzere yalnız mühim ve müstacel olan muhaberatı 
resrrriyeyi tramvay telgrafîle teati ettirebilecektir. 

Madde 20 — Sahibi imtiyaz mücerred tramvay hattına müteallik 
mektub ve çantalarını Posta Nezaretine bir gûna resim vermeksizin ken
di vesaiti nakliyesile nakledebilecektir. 
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Madde 21 — Sahibi imtiyaz tramvay hattını Adapazarı Kasabası da
hilinde Hükümeti Seniye ile bilmuvafaika tayin edilecek mevakie tem

did edebilecek ve işbu tramvayın geçeceği şose üzerinde yolcu ve 
emtia nakletmek üzere omnibüs ve delijans arabaları tesis ve işletilmesi 
için müddeti imtiyaziyenin inkizasına değin ahara imtiyaz ita olunmı-
yacaktır. Şu kadar ki, işbu tramvay hattının inşa ve işletilmesi mezkûr 
şose üzerinde gerek yolcu ve gerek emtia nakline mahsus kira arabala-
rile hususî arabaların işlemesine mâni olamıyacaktır ve ileride mezkûr 
kasabadan Hendek Kasabasına kadar bir tramvay inşası için talihler 
zuhur eder ise sahibi imtiyazın anlar üzerine şeraiti mütesaviye ile hakkı 
rüçhanı bulunacaktır ve sahibi imtiyaz zuhur eden talibin dermeyan 

•ettiği şeraiti kabul etmediği veyahud iktidarı malisini isbat eylemediği 
takdirde imtiyazın ahara verilmesinden dolayı hiç bİT şeyi taleb ve dava 
edemiyecektir. İşbu tramvay imtiyaz ve hakkı rüçhanı hattı mezkûrun 
ve civar ve havalisinde demiryol lar inşası için ahar talihlere imtiyaz 
itasına dabi mâni olamıyacaktır. 

Madde 22 — İşbu mukavelename ile merbut şartnamenin tefsiri 
ahkâmı hususu Şûrayı Devlete aid olup umuru şirkete müteferri deavii 
saire aid olduğu mahakimi Osmanlyede rü'yet ve faslolunacaktır. 

Şar tname 

21 ramazan 1307, 28 nisan 1306 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 
olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında tram
vayın inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı icra 
etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiyeyı muh
tevi olacaktır. Şöyle ki tramvayın güzergâhını ve mevkiflerin mahallini 
ve ihtiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mevkiini mübeyyin beş yüzde 
bir mikyasında bir harita ile beş biridebir mikyasında bir haritai umu
miye işbu haritaya tramvayın hattı mutavassıtından itibaren bir kıt'a 
maktaı tulânisi ile bazı mahallerin maktaı arzanisi ve meyillerinin ced-
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veli ile en mühim olan imalâtı sınaiyenin maktaları ilâve olunacaktır. 
Zikrolunan maktaı tulânî tul itibarile iki binde bir ve irtifa itibarile 
iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacak ve tramvayın derecei irtifaı 
dahi deryanın sathı mutavassıtına nisbetle tayin kılınacaktır. İşbu mak
tam altına ufka muvazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde tram
vayın mebdeinden itibaren biner metre olarak mesafeler ve ikinci hat 
üzerinde iniş ve yokuşların tulile derecei meyelânı ve üçüncü hat üze
rinde kıtaatı müstakimenin tulü ve hututu münhaniyenin müstakimen 
imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü gösterilecektir. 

Madde 3 — Tramvay imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacak ve 
ledelhace iki hat inşa olunacak kadar arazi alınabilecektir. 

Madde 4 — Tramvayın arzı demir çubukların iç taraflarından iti
baren bir metreden bir metre kırk beş santimetreye kadar olacaktır. İşbu 
arz balâda muharrer ikinci madde mucibince takdim olunacak haritalar
da tayin edilecektir, ve yan taraflarının yani demir çubukların dış ta
rafı ile piyade kaldırımı veya imalâtı sınaiye kaldırımının kenarı bey
nindeki mahallerin arzı tek hat için seksen santimetre olacak ve tram
vay çifte hat olarak yapıldığı halde iki hat beynindeki mesafenin arzı 
bir buçuk metre bulunacaktır. Tramvayın mürur ettiği şose veya sokak 
veyahud tarikin her iki tarafında bir bina veya dıvar veya korkuluk ol
duğu halde en yakın demir çubuk ile tarikin kenarı arasında her halde 
bir buçuk metrelik bir mesafe bırakılacak ve bundan başka battın tariki 
âm üzerinde tesisinde tramvayın gerek tek ve gerek çifte hat olan aksa
mında ve gerek turuku ihtiraziyesi bulunan mahallerinde bir arabanın 
müruruna müsaid bir mesafe terkolunacaktır. Tramvayın mürur eylediği 
sokakların arzı tek hat için yedi buçuk \ e çifte hat için dokuz metre 
olacaktır. Tramvay için sokaklarca icrası iktiza eden tevsiat masarifi ka
milen sahibi imtiyaza aid bulunacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz imalâtın hüsnü halde muhafazası ve 
tramvay ile tesviyei türaba lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan 
çukurların tanzif ve tathiri ve sulann cereyanı için iktiza eden hendek 
ve su yol lan ile yan satıhlarını inşa eyliyecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rapteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru on beş metreden aşağı olmaya
caktır. Ve bir birine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaniye ara
sında on beş metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacağı misillû işbu 
münhaniler kıtaatı müstakimeye (parabol) 1er yani kat'ı mükâfi kavis-
lerile raptedilecektir. 
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Madde 7 — Tramvayın iniş ve yokuşları meyillerinin nihayet de
recesi metre başına altı santimetre ve birbirini müteakip olan iki yokuş 
beyninde nısıf kutru beş yüz metreye müsavi amudî inhinalar olacaktır. 
Nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş ve yokuşlar mümkün 
mertebe tesviye ve izale olunacaktır. Sahibi imtiyazın işbu madde ile 
maddei sabıkanın ahkâmı hakkında icrasını faideli addedeceği tadilâtı 
Devleti Aliyeye arz ve teklif etmeğe salâhiyeti olup fakat işbu tadilât hü
kümeti seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii icraya konulamaya
caktır 

Madde 8 — İhtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatları kifayet 
miktarı olmak lâzım gelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üzerine 
Canibi Hükümeti Seniyeden tayin olunacaktır. Hututu ihtiraziyenin tulü 
dahi mikrasların noktai bidayetinden itibaren otuz altı metreden noksan 
olmayacaktır. 

Madde 9 — Esnayı ameliyatta eskiden mevcud olan yolların mevki-
lerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâzım gelir ise tebdil ve 
tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli behemehal turuku 
mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet derecesini teca
vüz etmivecektir. Tramvayın turuku âdiye üzerinde tesis edilmesi iktiza 
eden aksamında demir çubuklar adi arabaların mürur ve uburuna 
mani olmayacak surette ve yolun sathına muhazî olarak döşenecektir. 
Tramvayın inşa olunmasından dolayı tariki âmin maktaı tulânisinin tah
vili icabeylediği halde sahibi imtiyaz şose ve yan satıhlarını yani piyade 
kaldırımlarını tarik veya sokak boyunca iniş ve yokuşlarca vuku bu
lacak tagayyüratın icabatına göre tadilen tanzim ve tahkim edecektir. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz Tramvay ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine ola
rak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacağı gibi bu ameliyattan do
layı bozulan lâğam ve su yollan ve imalâtı mümasileyi tamir edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cinsinden 
edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve 
müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyli
yecektir. Akar sular ve turuku adiye üzerine inşa olunacak küçük ve 
büyük köprüler ile su yolları kârgir olarak veya demirden tesis edilecek 
ve kereste yalnız temeller ile köprü döşemeleri ve taban ağaçlan için 
istimal olunacaktır. Mezkûr ameliyatı sınaiye kavaidi fenniyeye tevfikan 
hattın kabulünden evvel berveçhi mutad tecrübe edilecektir. Demir çu
buklar ile edevat ve levazımatı sairei inşaiye iyi cinsinden ve dayanıklı 
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ve kullanılacak işlere elverişli olacaktır. Sahibi imtiyaz hattı Nafıa Neza
retinin kabul edeceği suret ve modele tatbikan inşa eyliyecektir. Ebniye 
ile mevkif ve kulübelerin cesamet ve tertibat ve sureti inşaatı ihtiyacatı 
mevkiiyeye ve usul ve adatı memlekete muvafık olacaktır. Mevkiflerin 
ebniyesi taştan veya tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremid ve taş veya
hud diğer bir maden ile örtülecektir. Tramvay hatlarının işledilmesine 
mahsus olan makina ve araba ve vagonlar dahi alâ cinsinden olacak ve 
Avrupa ve Amerikada en ziyade müstamel olan modele mutabık bulu
nacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ihti
raz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve imalâtı sairenin eşkâl ve heya-
tını mübeyyin ve meşruh bir cedvel raptedecektir. Mevkifler ile imalâtı 
sınaiyenin haritaları iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacak ve mez
kûr haritalara irtifa maktalarile tafsilâtı lâzıme ilâve edilecektir. 

Madde 13 — Tramvayın kura ve kasabata tesadüf eden aksamının 
her lüzum görünecek mahallinde tramvay arabalarile piyadelerin mürur 
ve uburunu temin zımnında sahibi imtiyaz kendi masarifile bekçiler ta
yin etmeğe mecbur olacağı gibi Hükümeti Seniye tramvayın önünde bir 
de kılavuz bulundurmağı taleb edebilecektir. Sahibi imtiyaz birinci mad
de mucibince haiz olduğu salâhiyetini istimal ederek tramvayın kasaba 
haricinde olan kısmını buhar makinesile işledecek olur ise kaza vukuuna 
meydan verilmemek üzere tramvayın her mahallinde ve hususile kıtaatı 
münhaniyesinde makinanın derecei sür'ati taklil ve tenzil edilecek ve 
makinist köstekleri sıkıştırdıktan sonra bir metreden ziyade mesafe kat 
edilmeksizin arabaları her anda tevkif edebilecektir. Araba tekerlekleri
nin altına bir şey gelmesini men için makinaları önünde taş koğan bu
lundurulacaktır. 

Madde 14 — Tramvayın güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin üze
rinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin altıncı 
.maddesinde gösterildiği veçhile tramvay ve müteferriatımn tesisine lü
zumu olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret oluna
caktır, îşbu araziden üzerinde ebniye olmayan mahaller ile üzerinde 
ebniye olan veyahut bağ ve bahçe olan mahallerin haritaları beş yüzde 
bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Tramvayın inşaatı kamilen hitampezir olduktan sonra 
sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere tramvay ak
samının ve müştemilâtının arazisini tahdid ve haritasını tersim ve vaz'ı 
alâim edecek ve bundan başka yapılmış imalâtın mufassal ve meşruh 
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•defter ve haritasını Hükümet memurlarının tahtı nezaretinde olarak bit-
tanzim bunların birer sureti musaddakasını Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
takdim eyliyecektir. 

İşbu tahdidi araziden sonra tramvayın aksamı mütemmimesinden ol
mak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid edi
lerek mezkûr defterde işaret kılınacağı gibi marülbeyan defterin tanzi
minden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Nafıa Nezaretindeki def
tere kayıd ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Haltın hüsnü halde muhafazasile isledilmesi 
beyanındadır 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz tramvay ile müteferriatını ve alât ve 
•edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahş 
olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icabettirar bilcümle 
esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. 

Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında teehhür ve mü
samaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar 
olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edip de icabını icra etmediği 
surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun hüsnü hale vaz'ı 
için canibi Hükümetten idaresine vaz'ı yed olunarak tamiratı lâzıma icra 
ve bu uğurda vuku bulacak masarif hattın hasılatından istifa olunacak 
ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. Tramvay hattı
nın mürur eylediği tariki âmin şose ve bunun tarafeyin satıhları ve su 
mecraları ve imalâtı sınaiyesi hattın müteferriatından maduddur. Gerek 
asıl hattın ve gerek üzerinden mürur ettiği tariki âmm hüsnü halde mu
hafazaları ve tamiratı adiye ve fevkalâdeleri masarifi sahibi imtiyaza 
aid olacaktır. Tramvayın geçeceği şosenin kasaba dahilindeki kısmında 
Dairei Belediye Mühendisleri tarafından icrasına lüzum görüncek lâğam 
ve su borularının inşaat ve tamiratına ve bunlara mümasil sair ameliya
tın icrasına sahibi imtiyaz canibinden bir gûna mümanaat edilemeyecek 
ve halatı mebhusede hendek açmak ve şoseyi hali aslisine irca etmek 
masarifi Dairei Belediyeye aid olacaktır. 

Ve ameliyattan dolayı tramvayın işlemesi mümkün mertebe sekte-
dar olmamak için tedabiri lâzime ittihaz edilecektir. İşbu ameliyatın ic
rası için tramvayın tatili veyahut bir kısmının kat'ı lâzım geldiği takdir
de sahibi imtiyaz bu yüzden hiç bir gûna tazminat taleb edemeyeceği gibi 
hattın ref'i ve yeniden vaz'ı masarifi dahi kendisine aid olacaktır. Hen
dekler açılıp hattın bir kısmı ref edildikten sonra Dairei Belediye arae-

T. 1 C. 6 F. 40 
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liyatın icrasile şosenin hali aslisine ircavnı tehir eylediği takdirde sahibi 
imtiyaz keyfiyeti Hükümete resmen badelihbar yirmi dört saat zarfında 
Dairei Belediye hesabına olarak ameliyatı lâzımeyi icra ettirip bedelini 
dahi usulü dairesinde evrakı müsbke ibrazile dairei mezkûreden istifa 
eyliyebilecektir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz tramvayın her nevi hasılatını mübeyyin 
beher altı ayda bir kıt'a defter tanzim ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
takdim edecektir. Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak def
terde yolcular ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile 
beraber tramvayın bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterile
cektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile inkızayı müddeti 
imtiyaziyede olunacak muamelâta 

dairdir 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin yirmi ikinci madde
sinde 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 müza
yedeye konulacak ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde tekarrür 
eder ise onun marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın taah
hüdatı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede tekarrür edecek bedelden müzayede masarifi tenzil 
kılındıktan sonra üst tarefı hukuku sakit olan sahibi imtiyaza ita kılına
caktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce tak
dir 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 sakit olan sahibi imtiyaza hiç 
bir bedel tediye olunmaksızın devletin malı olacak ve kefalet akçesi he
nüz iade olunmamış bulunur ise tarafı Devletten zaptolunacaktır. 

Madde 19 — İmtiyazın müddeti munkaziye oldukda sahibi imtiyaz 
tramvay mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve mü
fettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sabit 
ma'kinaları ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye mahsus 
olmayan sair eşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâbedel ve 
her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile Devlete devir ve 
teslim edecektir. Vagon ve araba ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve mahru-
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kat ve her nevi levazımat ile sahibi imtiyaz birinci madde mucibince haiz 
olduğu salâhiyeti istimal ederek tramvayın kasaba haricindeki kısmını 
buhar ile işletecek olur ise olhalde iktiza eden makina ve lokomotif gi
bi hattın işledilmesi için lâzım gelen eşyayı menkuleye ve levazımatı 
saireye gelince Hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecek
leri bedel mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki Devletin muba
yaa edeceği levazımat Tramvayın altı ay işledilmesi için muktazî olan 
miktarı mütecaviz olmayacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel tramvay hattının 
hüsnü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılır ise sahibi imtiyaza 
bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi gö
rülmez ise hükümet derhal tramvayı ve müteferriatmı yedi idaresine ala
rak sahibi imtiyaz hesabına olarak tamiratı Iâzımeyi icra ile tramvayı 
hüsnü hale vaz etmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat 
masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve nok
san zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti 
müteferriası beyanındadır 

Madde 20 — Mukavelenamenin on birinci maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi berveç-
hi ati beyan olunur. 

Âtiyüzzikir tarifeler nihayet derece olup bunlar tarafı Devletten 
ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemeyecektir. Fakat tari
felerde tayin kılınan nihayet mikdarlar tenzil olunduktan sonra bir mah 
evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilmedikçe betekrar nihayet 
derecelere terfi edilemeyecek ve ancak tarife tenzili halinde üç gün 
evvel ilân olunacaktır. 

BlRİNCt TARÎFE 

Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiyatı yolcu 
ve arabalar. 

Birinci mevki İkinci mevki 
Para Para 

30 20 
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Emtia ve eşya nakliyatına gelince tramvay beygir ile çektirildiği 
halde naklolunacak emtia ve eşyanın beher tonilâtosu için kilometre 
başına yüz para ve buharla hareket ettirildiği takdirde kırk para ücret 
ahz ve istifa kılınacaktır. Uç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki 
adamın kucağında götürülmek şartile meccanen nakledilir. Üç yaşından 
yedi yaşına kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir 
kişilik mahal tahsis olunur şu kadar ki bir bölme de iki çocuk bulun
duğu halde ikisi bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutma
yacaktır. Elde nakledilebilen ve araba derununda dahi sair yolcuları kat'an 
iz'aç etmeksizin elde tutulan ufak çanta ve paketleri meccanen nakle 
yolcuların hakkı olacaktır. Elde nakledilmiyen ufak çanta ve paketler 
veznedilerek tarife mucibince ücret alınacaktır. Sikleti elli gramdan dûn 
olan emtia ve eşyayı zatiye elli kilogram itibar edileceği gibi elli kilog
ramı mütecaviz eşkal dahi kesri gayri münkasem olmak üzere elli kilog
rama itmam edilecek yani sıfır ile elli kilogram arasında olan eşkalden 
elli kilogram ücreti alınacağı gibi elli kilogram ile yüz kilogram arasın
da olan eşkalden yüz kilogram ücreti istifa kılınacaktır. Ve daha ziyade 
olan eşkal dahi işbu minval üzere hesap edilecektir. Ağırlığı bin kilog
ramdan ziyade yekpare ecsam ile hacmi bir metre mik'ap olup sikleti 
iki yüz kilogram çekmeyen kebirül'hacim eşyadan tarifede gösterilen üc
retin iki misli alınacaktır. Sahibi imtiyaz ağırlığı bin beş yüz kilogram
dan ziyade olan yekpare ecsamın nakline icbar edilemeyecektir. Altın 

ve gümüşten mamul eşya ile zikıymet olduğu beyan olunan eşyadan 
kilometre başına kesri gayri münkasem olmak üzere beher on liralık 
kıymeti mübeyyene üzerine iki para ücret alınacaktır. Sahibi imtiyaz 
tarifede gösterilen ücretten maada berveçhi âti ücurat ahz ve istifa ede
bilecektir. 

Evvelâ irsalâtm her defası için kaydiye resmi olarak yirmi para, 

Saniyen kesri gayri münkasem olmak üzere her elli kilogram için 

tahmiliye ve ihraciye resmi olarak yirmi para, 

Salisen mevridine vusulden ve ashabına ihbarı keyfiyetten yirmi 
dört saat zarfında kaldırılmayan eşyadan kesri gayri münkasem olmak 

üzere beher elli kilogram için mağaza resmi olarak yevmiye on para. 

Rabian mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine eşya betekrar 
tarttınldığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilog
ram için vezin resmi olarak yirmi para ücret alınacaktır. 

Madde 21 — Yolcu ve emtiadan alınacak ücreti nakliye kat olunan 

mesafede küsurata itibar edilmiyerek tam kilometre hesabile ahz ve is-
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tifa kılınacaktır. Şöyle ki kat edilmeğe başlanmış olan bir kilometre me
safe kat olunmuş itibar edilecek ve istifa olunacak ücretin miktarı akal 1 i 
bir kilometre ücretine mukabil olacaktır. Tarife ve rüsumu müteferria 
mucibince alınacak ücuratın küsuratı erkaımı öşriye derecesine yani on 
paraya iblâğ edilecektir. 

Madde 22 — Balâdaki tarife ile bundan böyle tanzim olunacak ücu-
ratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkda bir cüz'ü ve kuruş dahi 
Osmanlı lirasının yüzde bir cüz'ü itibar olunacaktır. 

Madde 23 — Balâdaki maddelerde zikir ve beyan olunmayan hubu
bat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan en
vai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti nak
liye alınacaktır. Ve bunların tayini ücreti için müşkilât ve şüphe vuku
unda ihtilâfın kat'iyen fasl ve halli Hükümeti seniyeye aiddir. 

Madde 24 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkünütağyir 
bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürsil-
ler hakkında carî olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya konul
mazdan evvel Hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim oluna
caktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 25 — Devleti aliye esnayı muharebede ^e evkatı sairede ge
rek münferiden ve gerek müctemian iktiza eden mahallere tramvay ile 
asakiri berriye ve bahriye ve muavene ve jandarma ve polis ve zaptiye 
ile zatlarına mahsus ehmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi 
mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak vesair levazımı askeriye sevk ve 
irsal etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye tarafından 
tahriren vukubulacak taleb üzerine araba ve lâbüd ve muktazî olan sair 
kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı askeriyeye hasr 
ve tahsis olunmak üzere devletin emrine müheyya tutacak ve ledelhace 
Hükümeti seniye tramvayı kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesile be
raber yedi idaresine almak salâhiyetini haiz olacaktır. Hali hazer ve se
ferde gerek sahibi imtiyaz marifetile vukubulan ve gerek tramvayın Dev
letin yed'i idaresinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve 
nakliyatı askeriye için tarifede muayyen ücretin nısfı verilecektir. 

Madde 26 — Mahpusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur olan
lar tarifelerdeki ücretin nısfile naklolunacaktır. Bunun için vukubulacak 
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talebe göre arabalardan icab eden miktarı mevaki sahibi imtiyaz tara
fından irae ve tahsis edilecektir. 

Madde 27 — Tarafı Devletten tramvayın inşasile işledilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demiryol üze
rinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emrü tahsilinin vikayesi için 
teftişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
tramvay arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 28 Dev le t i aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantalarını 
ve bunları götürüp getirecek memurlarını yolcu arabalarile meccanen 
nakletmeğe sahibi imtiyaz mecbur olacaktır. 

•> 

N o : 1 6 2 — Hayfadan Şamı Şer i fe ve Havrana ve yine Hayfadaı ı 
Vkkâya kada r d e m i r y o l u imtiyazına da i r 

m u k a v e l e ve şar tname 

24 ramazan 1307, 1 mayıs 1306 

Mukavelename 

Bir taraftan Devleti aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazın devletlû Raif Paşa Hazretleri ile diğer taraftan Mösyö Con Dop-
rilen ve tebaai devleti aliyeden \usuf tlyas efendi beyninde mevaddı 
atiye kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — Evvelâ Akkâdan Şamı Şerife kadar yüz seksen beş kilo
metre tulünde bir hattı aslî ve saniyen mezkûr hattı aslinin vasatına mü
sadif Banyas nam mahal civarından Havran cihetinde Neveye kadar kırk 
kilometre tulünde bir şebeke ceman iki yüz yirmi beş kilometre tulünde 
demir yolun inşasile işledilmesi mecburî olmak ve salisen Akkanın yir
mi kilometre budunda vaki Mecdel nam mahalden Hayfaya kadar on 
beş kilometre tulünde ve rabian yine Banyas civanndan Hacyaya kadar 
otuz kilometre tulünde ve hamreen Neveye müntehi olacak şubenin Bos-
raya kadar tahminen altmış kilometre tulündeki ceman yüz beş kilometre 
tulünde üç şubenin inşasile işledilmesi hususu dahi ihtiyarî bulunmak 
üzere şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devleti aliyeden mumaileyhima Mös
yö Con Doprilen ile Yusuf llyas efendiye imtiyaz verildiği gibi demir 
yola eşya nakli zımnında bir gûna imtiyaz ve inhisarı tazammun etmemek 
şartile Taberiye gölünde Osmanlı sancağını hamil sefaini bulunmak ve 

file:///usuf
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Hayfa ile Akkâ limanlarında indellıace sefainin barınabilmelcrini te
min edecek surette iskeleler tesis etmek için dahi mumaileyhimaya ruh
sat verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren dok
san dokuz senedir. 

Madde 3 — Ashabı imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename
nin teatisi tarihinden itibaren altı mah müddet zarfında şartnamede be
yan olunduğu veçhile keşfiyatı katiye üzerine mükemmel harita ve lâyi
hasını tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecektir ve Nezaret 
işbu harita ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren üç mah müddet zar
fında bittetkik yolunda bulunduğu surette halile ve olmadığı takdirde 
îcab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 - - Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid 
olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren altı mah müd
det zarfında ameliyata mübaşeret etmeyi ve haritanın tasdiki tarihinden 
itibaren iki sene müddet zarfında ikmal eylemeyi 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 ameliyat ne 
kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar temdid 
edilecek ve şu kadarla esbabı müobirenin vukuunu derhal hükümeti ma-
halliyeye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeye sahibi imtiyaz 
mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icrai-
yesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı 
ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameli
yatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler 
vasıtasile muayene ve teftiş eyleyecektir, işbu teftiş ve muayene masari
fine mukabil sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan 
müddetten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah bemah 
tediye olunmak üzere kilometre başına senevî Ticaret ve Nafıa Nezareti
nin emrine üç Osmanlı lirası ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik lıususattan 
bulunduğundan demir yolu ile müteferriatına muktazi olan araziden ef
rad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususuna ashabı imtiyaz as
habı arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfiki muamele ede

cek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller hükû-
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meti mahalliye marifetile ashabı imtiyaz tarafından ashabına tazminat 
verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. 

işbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde-
ashabı imtiyaza meccanen terk olunacak ve muvakkaten istimali lâzım 
gelen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret istimaline müsaade 
olunacaktır. 

Madde 7 — İnşa olunacak demir yolun hututu asliyesi şimdilik tek 
hat olarak yapılacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede yakın oluna
cak ve senevi beher kilometrenin hasılatı gayri safiyesi otuz bin franga 
baliğ olduğu halde hükümeti seniyenin ikinci hattın inşasını talebe 
hakkı olacak ve ashabı imtiyaz dahi kendi masrafına olarak inşasına 
mecbuT bulunacaktır. 

Madde 8 — Demir yol ve müteferriatımn inşaatı iptidaiyesi için 
gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve te
darik olunacak olan taş ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makine 
ve edevat vesair levazımat gümrük resminden muaf tutulacağı gibi 
demir yolun müddeti imtiyaziyesi zarfında arazi ve sermayesile varidatı 
üzerine bir gûna vergi tarh olunmayacak ve işbu mukavelename ile mer-
bur şartname damga resminden vareste olarak sair muamelât da damga 
resmine tâbi bulunacaktır. 

Madde 9 — Ashabı imtiyaz demir yolun inşasile tamiri için lâzım 
gelen keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan civar miri ormanların
dan kat edebilecektir. 

Madde 10 — Ameliyatın ikmali ashabı imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Ticaret ve Nafıa nezareti tarafından mansub bir fen komisyo
nu 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 ticaret ve nafıa 
Nezareti tarafından katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. İşbu ko
misyonların masarifi ashabı imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 11 — Ashabı imtiyaz demir yol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecek
tir aksi hal vukuunda şartnamenin on altıncı maddesi mucibince mua
mele olunacaktır. 
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Madde 12 — Ashabı imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnü mu
hafazasına müteallik olup eJyevm mevcut bulunan ve ileride tanzim olu
nacak olan bilcümle nizamatı devleti aliyeye tevfiki hareket etmeye mec
burdur ashabı imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya mecmuu 
üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde hükümet masarifi ve zarar ve 
hasan ashabı imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işledilmesini 
temin için şartnamenin on altıncı maddesine tevfikan tedabiri lâzime 
ittihaz edecektir. 

Madde 13 — Ashabı imtiyaz demir yolun muvakkaten kabul olun
duğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar merbut ta
rifeye tevfikan ücret ahz edecektir. 

Madde 14 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
müctemian veyahut münferiden vukubulacak asakiri berriye ve bahriye 
ile edevat ve levazımatı harbiye ve mahbusin ve mahkûmin ile sair me
murların ve posta çantalannın sevkiyat ve nakliyatı hakkında şartname
nin beşinci faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 15 — Ashabı imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren dokuz mah müddet zarfında merbut şirket 
nizamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir (Anonim) şirketi teşkiline 
mezun ve mecburdur. 

Madde 16 — Ashabı imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını temihen 
fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir 
mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ye nakden veyahut piyasa fiyatile 
esham olarak on bin aded Osmanlı lirası kefalet akçesi tevdi edecek ve 
şukadar ki esham tevdi eylediği halde tedennii fiyattan dolayı terettüp 
edecek noksanı ikmal edileceği Bank tarafından taahhüd ettirilecektir ve 
mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu müteakib fermanı âli kendisine 
teslim olunacaktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat katiyen kabul olunduktan 
sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkizasına kadar 
ashabı imtiyaz kefalet akçasını tevdi etmediği halde kendilerine ihtara 
hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakit olacaktır. 

Madde 17 — Devleti âliye müddeti imtiyaziyenin otuz senesinin m-
kizasından sonra her vakit yolu mubayaa etmek salâhiyetini haiz olacak
tır yol hangi senede iştira olunacak ise ondan evvelki beş sene zarfında vu
kubulan hasılatı gayri safiyenin mikdan mutavassıtı bulunarak onun 
yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar 
her sene ashabı imtiyaza ifa edecek ve işbu tekasiti seneviyemn evkatı 
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muayyenede tediyesi tarafı devletten temin ve bu hususa dair bir muka-
velei mahsusa tanzim edilecektir. Yolun devlete teslimi ve eşyanın mu
bayaası ve levazımatı mevcudenin iştirası hususunda şartnamenin on 
dokuzuncu maddesinde gösterildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 18 — imtiyaz müddeti mürikazi oldukda devleti aliye ashabı 
imtiyazın demir yolu ile müteferriatı ve alât ve edevat üzerinde bulunan 
kâffei hukukunu haiz olacak ve demir yol ile müteferriatının hasılatın
dan istifade edecektir her gûna düyun ve taahbüdattan vareste olmak 
şaıiile yol ile müteferriatının devlete teslimi ve edevat ve levazımatın 
sureti mubayaası şartnamenin yirminci maddesinde münderiç ahkâma 
tâbi olacaktır. 

Madde 1° — Demir yolun memurini fenniyesinden maada büyük ve 
küçük memurin ve hademe ve amelesi tebaai devleti aliyeden olacak ve 
hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklar veya 
hususî fes giyeceklerdir. 

Madde 20 — Ashabı imtiyaz nizamatı mevzuasma tevfiki hareket 
etmek ve bir gûna imtiyaz ve inhisar tahtında olmamak şartile demir 
yolun boyunca tarafeyninde yirmi kilometre mesafe dahilinde taharri 
ve keşif edeceği madenleri imal edebilecek ve merbut olduğu nezarete 
müracaat ederek nizamı dairesinde hatta civar olan ormanlardan hatap 
ve kömür ve kereste kat ve imal gibi muamelâtta bulunmağa salâhiyeti 
olacaktır. 

Madde 21 — Devleti aliye demir yolun hututu asliyesile şuabatının 
lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve ol babda 
vukubulacak masarif devlete aid olacaktır. 

Madde 22 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan aıtika dev
letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat ashabı imtiyaz bu hu
susta istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni bnluna-
caktır. 

Madde 23 — Ashabı imtiyaz her nevi hasılatın şehri cetvellerini 
Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şart
namenin on yedinci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim ey
leyecektir. 

Madde 24 — Esbabı mücbireden madut bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin ashabı imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mü
başeret etmediği veya başlayıpda ikmal eylemediği ve umuru nakliyeyi 
tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbars taahhüdatı saire-
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sini icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu 
halde şartnamenin on sekizinci maddesinde gösterildiği veçhile demir 
yolun muvakkaten işledalmesi için tedabiri lâzime ittihaz olunacak ve 
ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan 
kefalet akçesi dahi tarafı devletten zabt edilecektir. 

Madde 2~> - \*habı imtivaz tarafı devletten irae olunacak mahal
lerde devletçe lüzum görünecek müfettiş ve gümrük ve posta ve zabıta 
memurlarının ikametlerine muktazi odaları meccanen tahsis etmeğe mec
burdur. 

Madde 26 — Ashabı imtiyaz masarifi kendilerine aid olmak üzere 
demir yol boyunca telgraf direkleri ve telleri rekz ve temdid edebilecek 
ve fakat bunları demir yola taallûku olmayan muhaberatı hususiyede 
istimal edemiyecektir. Devleti aliye demir yol boyunca bir telgraf hattı 
temdid ederek olur ise ashabı imtiyazın telgraf direklerine rabt edebile
cek ve bu direkler kifayet etmediği takdirde yolun muamelâtına sekte 
getirilme'ksizin kendi masarifile demir yol boyunca başkaca direkler 

rekzeyleyecek ve devlet telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe mev-
kiflerde telgrafhane memurları bulundurularak kezalik yolun muame
lâtı sektedar olmamak üzere yalnız mühim ve müstacel olan muhaberatı 
resmiyeyi demir yol telgrafile teati ettirebilecektir. 

Madde 27 — Ashabı imtiyaz mücerred demiryola müteallik mek
tup ve çantalarını posta nezaretine bir gûna resim vermeksizin kendi 

vesaiti nakliyesile nakl edebilecektir. 

Madde 28 — Gerek ashabı imtiyaz ve gerek makamına kaim olacak 
(Anonim) Şirketi Osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename ile 
merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve te'vil ve tefsirinden dolayı dev
leti aliye ile ashabı imtiyaz veya şirket beyninde veya ashabı imtiyaz ve 
şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her nevi ihtilâfat 
ve daavî işin aid olduğu mahakimi Osmaniyede rüyet ve fasl olunacaktır. 

Madde 29 — Ashabı imtiyaz Mecdelden Akkâya ve Banyas civarın
dan Hacyaya kadar inşa olunacak ve Bosraya kadar temdiden yapıla
cak demir yolların inşaatına işbu mukavelenamenin tarihi teatisinden iti
baren iki buçuk sene zarfında mübaşeret edecek ve hututu mezkûre ha
ritalarının tarihi tasdikından itibaren bir sene zarfında ikmal eyleye
cektir. Ashabı imtiyaz Bosra temdid kısmının inşaatına iki buçuk sene 
zarfında mübaşeret etmeyipde müddeti mezkûrenin mürurundan sonra 
bunun inşasına diğer talip zuhur ettiği halde ashabı imtiyazın olbabda 
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şeraiti mütesaviye ile hakkı rüçhanı olacaktır. Ashabı imtiyaz Akkâdan 
Şama kadar olan demir yolun işledilmesine başlanıldığı tarihten itibaren 
bir seneye kadar Taberiye gölünde birinci madde mucibince haiz olduğu 
ruhsata tevfikan Osmanlı sancağını hamil sefain vasıtasile umuru nakli
yeyi tesis etmediği ve Hayfa ile Akkâ limanlarında dahi tarihi mezkûr
dan itibaren üç seneye kadar iskeleler inşa eylemediği halde olbabdaki 
ruhsatın hükmü kalmayacaktır. 

Madde 30 — Ashabı imtiyaz zirkolunan demir yol hattı aslisile şu-
abatının hasılatı umumiyesi kilometre başına yirmi bin frangı tecavüz 
ettiği takdirde bu mikdardan fazla olan hasılatın nısfını hazinei celileye 
terk ve ita etmeği taahhüd eder. 

Madde 31 — Hayfa ile Berut arasındaki sevahilden gerek Şama ve 
gerek inşa edilecek hatların şarkı cenubi cihetlerinde Neveye müntehi 
olmak üzere yapılabilecek demir yollan için şeraiti mütesaviye ile as
habı imtiyazın hakkı rüçhanı olacaktır. İşbu mukavelename tarafı eşrefi 
hezreti padişahiye arz ile ifayı muktezası hususuna iradei seniyei haz
reti tacidari şeref sudur buyurulmuş olmakla iki nüsha olarak bittanzim 
Ticaret ve Nafıa Nezareti celilesile ashabı imtiyaz meyanında imza ve 
teati kılındı. 

Şartname 

BtRİNCt FASIL 

Levayih vc inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanındadır 

Madde 1 — Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında de
mir yolun inşası ve işledilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı 
icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince ashabı 
imtiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiyeyi muh
tevi olacaktır şöyleki demir yolun güzergâhını ve mevkiflerin mahallini 
ve ihtiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mevkiini rmibeyyin beş binde 
bir mikyasında bir haritai umumiye işbu haritaya demir yolun hattı 
mutavassıtından itibaren bir kıt'a maktaı tulânisi ile bazı mahallerin 
maktaı arzanisi ve meyillerinin cetveli ile en mühim olan imalâtı sınai-
yenin maktalan ilâve olunacaktır. Zikrojunan maktaı tulânî tul itibarile 
beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında tanzim oluna-
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•cak ve demir yolun derecesi irtifaı dahi deryanın sathı mutavassıtına nis-
betle tayin kılınacaktır işbu maktam altına ufka muvazi üç hat tersim 
olunup birinci hat üzerinde demir yolun mebdeinden itibaren biner met
re olarak mesafeler ve ikinci hat üzerinde iniş ve yokuşların lulile de
recei meylânı ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı müstakimenin tulü hututu 

münhaniyenin müstakimen imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü 
.gösterilecektir. 

Madde 3 — Demir yol imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacak 
ve Iedel'hace iki hat inşa olunacak kadar arazi alınacaktır ve tünel in
şası lâzım geldiği halde anın arzı dahi iki hat inşasına kâfi olacaktır. 

Madde 4 — Demir yolun arzı demir çubukların iç taraflarından 
itibaren bir metre kırk dört santimetreden bir metre kırk beş santimet
reye kadar olacaktır ve yan taraflarının yani demir çubukların dış tarafı 
ile tesviye kumunun zaviyei ulyası beynindeki mahallerin arzı tek hat 
için bir metre on santimetre ve çifte hat için iki metre olacaktır. 

Madde 5 — Ashabı imtiyaz imalâtın hüsnü halde muhafazası ve de
mir yol ile tesviyei türabiye lâzım toprağın ihracında hasıl olan çukur
ların tanzif ve tathiri ve suların cereyanı için iktiza eden hendek ve su 
yolları ile yan satıhlarını inşa eyleyecektir ve tesviye kumu kırk santi
metre yüksekliğinde döşenecektir tesviye kumunun altındaki tesviyei tü-
rabiyenin sathı âlâsının arzı tek hat için 50 ve 5 metre ve çifte hat için 
dokuz metre olacaktır fakat işbu derecei arzlar hattın müşkil olan aksa
mında tesviye kumunun muhafazasını temin için tedabiri lâzime ittihaz 
olunmak şartile tek hat için beş metre on santimetreye ve çifte hat için 
sekiz metre altmış santimetreye tenzil olunabilecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rabt eden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru üç yüz metreden aşağı olma
yacaktır ve birbirine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaniye ara
sında hattı aslî için yüz metre ve küçük hatlar için elli metre tulünde 
bir hattı müstakim bırakılacağı misillû işbu münhaniler kıtaatı müs-
takimeye «Parabol» 1er yani hattı mükâfi kavislerile rabt edilecektir. 

Madde 7 — Demir yolun derya cihetinde olan iniş ve yokuşları me
yillerinin nihayet derecesi metre başına yirmi milimetre ve sahilden da
hile doğru olanların meyli dahi metre başına on beş milimetre tayin 
olunmuştur birbirini müteakib olan iki yokuş beyninde nısıf kutru bin 
metreye müsavi amudî inhinalar olacaktır. Nısıf kutru kalil olan hututu 
münhaniye de vaki iniş ve yokuşlar mümkün mertebe tesviye ve izale 
olunacaktır. 



6 3 * 

Ashabı imtiyazın işbu madde ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkın
da icrasını faideli ad edeceği tadilâtı devleti aliyeye arz ve teklif etmeğe 
salâhiyeti olup fakat işbu tadilât hükümeti seniye tarafından kabul olun
madıkça mevkii icraya konulamayacaktır. 

Madde 8 — İhtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatları kifayet 
mikdarı olmak lâzım gelecek ve bunlar eshabı imtiyazın teklifi üzerine 
canibi hükümeti seniyeden tayin olunacaktır. Fakat şurası mukarrerdirki 
mevkiflerin beyninde olacak mesafei vasatiye lâakal yirmi metre ola
caktır. Hututu ihtiraziyenin tulü dahi mikrasların noktai bidayetinden 
itibaren büyük hatlar için dört yüz ve küçük hatlar için üç yüz metreden 
noksan olmayacaktır. Maktaı tulânide ileride mevkiflerin inşası melhuz 
olan mahallerde münasib tulde ufka muvazi satıhlar gösterilecektir. 

Madde 9 — Demir yol hattı bir mahalde ahalinin amedü şüddü zım
nında ibka ve muhafazası lâzım gelen adi yolları keserek geçecek olur 
ise demir yol hattı tariki mezkûrenin mümkün olduğu kadar ya altından 
veya üstünden mürur edecek ve fakat ahvalleri mevkiiyeden naşi bazı 
mahallerde köprüler inşası masarifi külliyeyi müstelzim olduğu ve mü
rur ve uburca müşkilâtı mucib bulunduğu halde oralarda sathı zemin 
ile beraber geçitler yapılarak tariki mezbure muhafaza edilecektir. De
mir yolun bir adi tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği 
halde inşa olunacak köprünün gözünün vüsati ahvali mevkiiyeye göre 
ashabı imtiyazın teklifi üzerine devletçe tayin olunacak ve yolların ehem
miyetine göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Kemerli köp
rülerin yolun sathından itibaren kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal 
beş metre ve demirden veya ağaçtan ufkî kirişler ile yapılmış köprülerin 
kirişlerin altından itibaren irtifaı lâakal dört metre otuz santimetre ve 
köprülerin korkuluklarının arasındaki arz tek hat için dört buçuk ve çifte 
hat için sekiz metre olacaktır. Demir yolun bir adi yol altından geçmesi 
iktiza ettiği halde o tarikin altına yapılacak köprünün korkuluklarının 
arasındaki arz ahvali mevkiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehem
miyetine göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Köprülerin 
ayaklarının arası yani gözü tek hat için lâakal dört buçuk ve çifte hat 
için sekiz metre genişliğinde olacak ve katarların geçmesi için bırakıla
cak irtifa demir çubukların sathından itibaren tavana kadar lâakal dört 
metre seksen santimetre olacaktır. Demir yol turuku adiyenin sathına 
muvazi olarak geçecek olduğu halde demir çubuklar turuku mezbure 
üzerinde adi arabaların mürur ve ııburuna hiç bir veçhile mani olmamak 
üzere çıkıntı ve çukur olmayarak döşenecektir. Turuku adiye üzere yapı-
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lacak her bir geçidin etrafında demir yolun haricine açılır bir parmaklık 
olacak ve bundan maada hükümetçe lüzum göründüğü halde icab eden 
mevakie bir bekçi kulübesi dahi yapılacaktır. Esnayı ameliyatta eskiden 
mevcud olan yolların mevkilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek 
lâzım gelir ise tebdil ve tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının 
meyli behemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının 
nihayet derecesini tecavüz etmiyecektir. Herhalde hem zemin geçitlere 
sular hatta doğru cereyan ettiği cihette demir yol ile adi tarikin arasında 
lâakal on metre tulünde ufkî bir mahal inşa ve tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Ashabı imtiyaz demir yol ameliyatile ceryanına halef 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine ola
rak mecrayı kadimelerine irca'a mecbur olacak ve yolun tesadüf edeceği 
nehir ve çaylar ve cedveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne tatbi-
kan medahil ve mahaciri ashabı imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Nezareti 
tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 11 — Ashabı imtiyaz icra olunacak ameliyatta âlâ cinsinden 
edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve 
müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tabiki hareket eyle
yecektir. Akar sular umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine 
inşa olunacak küçük ve büyük köprüler ile su yol lan kârgir olarak veya 
demirden tesis edilecek ve kereste yalnız temeller ile köprü döşemeleri 
ve taban ağaçları için istimal olunacaktır. Bilcümle köprüler resimlerile 
braber Nafıa Nezaretine takdim olunacak programa tevfikan hattın ka
bulünden evvel berveçhi mutad tecrübe edilecektir. Demir çubuklar 
ile edevat ve levazımatı sairei inşaiye eyi cinsinden ve dayanıklı ve kulla
nılacak işlerde elverişli olacaktır. Çelikten mamul çubukların beher met
resi civatalarile beraber otuz kilogram sıkletinde ve (Niyol) usulünde ola
caktır. Birbirini müteakib vaz olunacak iki (travers) arasındaki fasıla 
mihverlerden itibaren doksan santimetreyi tecavüz etmeyecektir. Demir 
çubukların yekdiğerine rabt olunacak mahallerinin taban ağaçlan üze
rine tesadüf etmemesi ve mahalli iltisakların birbirine muvazi olması 
caiz olup fakat çubuklann birbirine merbut olacağı noktalar iki tra
vers arasına tesadüf eylediği halde taban ağacının hattı vasatından iti
baren otuz üç santimetreyi tecavüz etmeyecektir. Ebniye ile mevkif ve 
kulübelerin cesamet ve tertibat ve sureti inşaatı ihtiyacatı mevkiiyeye ve 
usul ve adatı memlekete muvafık olacaktır. Mevkiflerin ebniyesi taştan 
veya tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremit ve taş veyahut diğer ma
den ile örtülecektir. Toprak imlâsile tesviye olunan ve türabı hafrile 
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yapılan mahallerin ve tesviyei türahiye lâzım olan toprağın ihracında 
hasıl olan çukurların sathı maillerinin derecei meyelânı inşaatta iktizai 
mevkie göre ashabı imtiyazın talebi üzerine Nafıa Nezareti veya memur
ları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 12 — Ashabı imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ih
tiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demir yolun üzerinde ve altın
da yapılacak büyük ve küçük köprüler ile su yollarının ve sathı zemin 
geçitlerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve heyatını mübeyyin ve meşruh 
bir cetvel rabt edecektir. Mevkifler ile imalâtı sınaiyenin haritaları iki 
yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Demir yolun kura ve kasabata ve mevkiflere tesadüf 
eden aksamında hattın iki cihetine kuru duvarlar veya parmaklıklar in
şasile arazii mücavireden tefrik olunması lâzım gelecektir. 

Madde 14 — Demir yolun güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin 
üzerinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan soma mukavelenin altıncı 
maddesinde gösterildiği veçhile yolun müteferriatımn tesisine lüzumu 
olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. 
İşbu arazide üzerinde ebniye olmayan mahallerin haritası beş binde bir 
mikyasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe olan mahalle
rin haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Demir yolun inşaatı kamilen hitampezir olduktan son
ra ashabı imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere demir yol 
aksammın ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sahihleri ha
zır oldukları halde temdid ve (kadastr) usuline tevfikan haritasını ter
sim ve vaz'ı alâim edecek ve bundan başka yapılmış köprü ve imalâtı 
smaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasını hükümet me
murlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların ve hini temdidde 
tutulacak (prose verbal) lerin birer sureti musaddakasını ticaret Ve na
fıa nezaretine takdim eyleyecektir işbu temdidi araziden sonra demir yo
lun mütemmimesinden olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olun
dukça olveçhile tahdit edilerek mezkûr haritada prose verbal 1 erde işaret 
kılınacağı gibi marülbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak ima
lâtı sınaiye dahi Nafıa Nezaretindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Hattın hüsnü halde muhafazasile işledilmesi beyanındadır 

Madde 16 — Ashabı imtiyaz demir, yol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve mütebarrikesini daimen hüsnü halde ve emniyetbahş 
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olacak bir surette bulundurmağa ve kaza ve vukuunu icab ettirir bilcüm
le esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir ashabı imtiyaz tarafından 
işbu taabhüdatın ifasında teehhür ve müsamaha vukua getirildiği takdir
de keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir 
mah mürur edipde icsbmı icra etmediği surette masarifi ashabı imti
yaza aid olmak üzere yolun hüsnü hale vaz'ı için carrîbi hükümetten ida
resine vaziyet olunarak tamiratı lâzîme icra ve bu uğurda vuku bulacak 
masarif hattın hasılatından istifa olunacak ve kifayet etmezse ashabı 
imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 — Ashabı imtiya2 demir yolun her nevi hasılatını mübey
yin mah bemah bir kıt'a defter tanzim ve Nafıa Nezaretine takdim ede
cektir hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde yol
cular ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile beraber 
demir yolun bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile yolun tarafı devletten mubayaası hususlarında 
ve inkızayı müddeti imtiyaziyede olunacak muamelâta dairdir 
Madde 18 — Ashabı imtiyaz mukavelenamenin yirmi dördüncü 

maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku hntiyaziyesinden »akıt 
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 taliplerden kimin üzerinde ta
karrür ederse anın marifetile hukukundan sakıt olan ashabı imtiyazın 
taahhüdatı vakıası ifa edilecektir bilmüzayede takarrür edecek bedelden 
müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan 
ashabı imtiyaza ita kılınacaktır birinci müzayededen bir netice hasıl ol
madığı halde evvelce takdir olunan bedelden münasib mikdar tenzil olu
narak altı ay müddet sonra ikinci defa bir müzayede daha icra edilecek 
ve bu dahi neticesiz kalır ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sa
kit olan ashabı imtiyaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın devletin malı 
olacak ve kefalet akçası henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı dev
letten zabt olunacaktır. 

Madde 19 — Devleti aliye mukavelenamenin on yedinci maddesi 
mucibince demir yolu mubayaa edildiği halde hattın olvakh mevcut bu
lunan ve işledilmesi için iktiza eden vagon ve lokomotif ve toprak araba
ları ve mahrukat vesair eşyayı menkulesiain kâffesini muhamminlerin 
takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira edecektir. 

Madde 20 — imtiyazın müddeti münkaziye oldukda ashabı imtiyaz 

T. 1 C. 6 F. 41 



642 

demir yol mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve 
müfettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sa
bit makineleri ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye mah
sus olmayan sair eşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâ bedel 
ve her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şaitile devlete devrü 
teslim edecektir makina ve lokomotif ve vagon ve araba ve alâtı inşaiye 
ve tamiriye ve mahrukat ve her nevi levazımat gibi hattın işletilmesi için 
lâzım gelen eşyayı menkuleye gelince hükümeti seniye bunları muham
minlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde mubayaa edecektiı şukadar 
ki devletin mubayaa edeceği levazımat demir yolun altı ay işledilmesi için 
muktazi olan mikdarı mütecaviz olmayacaktır müddeti imtiyaziyenin 
hitamından beş sene evvel demir yolun hüsnü halde olmadığı indetteftiş 
devletçe anlaşılır ise ashabı imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet 
edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmezse hükümet derhal demir yolu 
ve müteferriatını yedi idaresine alarak ashabı imtiyaz hesabına olarak 
tamiratı lâzrmeyi icra ile yolu hüsnü hale vaz etmeye salâhiyeti olacak 
ve hasılattan işletilme ve tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası as
habı imtiyaza ita olunacak ve noksan zuhur ederse ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti 
müteferriaaı beyanındadır 

Madde 21 — Mukavelenamenin on üçüncü maddesi mucibince ashabı 
imtiyazın istifa etmeye mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi berveçhi 
ati beyan olunur atiyüzzikir tarifeler nihayet derece olup bunlar tarafı 
devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemiyecektir 
fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet mikdarlar tenzil olunduktan sonra 
bir mah evvel ilânatı mahsusa vastasile halka ihbar edilmedikçe betekrar 
nihayet derecelere terfi edilemiyecek ve ancak tarife tenzili halinde üç 
gün evvel ilân olunacaktır. 

BÎRÎNCİ TARİFE 

Yolculara dairdir 

Adam basına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiyatı 
yolcu ve mahlut katarlar 

Birinci mevki İkinci mevki Üçüncü mevki 
Para Para Para 
27 20 13 
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Birinci ve ikinci mevki arabalarından mürekkeb seyri seri katarile 
nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz ziyade 
alınacaktır üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kuca
ğında götürülmek şartile meccanen nakledilir üç yaşından yedi yaşına 
kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik mahal 
tahsis olunur şukadar ki bir bölmede iki çocuk bulunduğu halde ikisi 
bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmayacaktır. 

IKINCÎ TARİFE 

Yolcuların eşyayı zatiyelerine dairdir 

Her yolcunun bilet başına meccanen otuz kilogram yük nakil et
meğe hakkı vardır nısıf ücret verecek çocuklar yalnız yirmi kilogram 
yük için ücret itasından muaf olacaklardır çok yer tutan eşya ile otuz 
aşrı zıramikab hacminde olduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan 
eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Eşyayı zatiye fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada berveçhi 
ati ücürat ahz ve istila kılınacaktır şöyle ki her puslada muayyen olarak 
yirmi para kaydiye resmi ve katarın vurudundan sonra kaldırılmayan eş
yanın beher dengi için yevmi beşer para mağaza resmi tediye olunacak 
ve kumpanyanın İsrarı ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine tek
rar vezin edilecek eşyadan kumpanya iddiasında haklı çıkdığı halde 
kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi mizan 
resmî alınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit katarlar ile gönderilen kö
peklerin becerinden kilometre başına dört para ücret alınır bu ücretin 
akal derecesi sekiz kilometre başına bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi ola
rak yirmi para ve köpek vusulünde sahibi olmayıpda ashabı imtiyaz hıfz 
etmiş olur ise yevmi beş kuruş ahzolunur. 
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DÖRDÜNCÜ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere ön kilogramın kilometre başı
na ücreti nakliyesi bir paradır otuz desimetre yani aşri zira mikâb hac-
mında bulunduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için 
mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır bu ücretin akal derecesi 
sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere beher on 
kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve seyri seri 
ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olur ise olsun mürselünileyhe 
ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya verildiğinden 
itibaren mürselünileyhe eşyanın mevridi olan mahalde sakin ise yirmi 
dört satt değil ise otuz akı saat zarfında kaldırılmadığı takdirde kesri gay
ri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için mağaza resmi olarak 
yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine eşya betek-
rar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çıkmadığı halde kesri gayri 
münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para ücret alınır. 

BEŞİNCİ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek paket vc denklere ve 
münferiden vezni yirmi beş kilogramdan aşağı 

olan ufak tefek eşyaya dairdir 

Bir dengin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu hal
de otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve ondan ziyade me
safenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gönde
rilen mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyh mevrid eşya 
olan mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her ne es
baba mebni olursa olsun kaldırılmayan denklerden mevzu olduğu ma
ğaza resmi olarak yevmiye on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi 
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üzerine betekrar tartılacak her denkden mürsil ve mürselünileyhin id
diası dahi çıktığı takdirde mizan resmi olarak yirmi para ücret alınır. 

ALTINCI TARİFE 

Nukut ve esham ve zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkuk veya mamul veyahut levha olarak gönderilecek 
altın gümüş ile civa ve beyaz altın ve mücevherat vesair zikıymet eşya
dan kesri gayri münkasem olmak üzere beher on liralık kıymet üzerine 
iki para ücret istifa kılınır tahmiliye ve ihraciye resmi ile sigorta ücreti 
tarife fiatına dahildir. Tarife ücretinden maada irsalâtm her defası için 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır mesafe cüzi olduğu halde beher 
on lira kıymetinde olanlar için balâda zikrolunan masarifi müteferria 
dahi dahil olduğu halde beş kuruş ücret alınabilir. 

YEDİNCİ TARİFE 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 

Kilometre başına ücuratı nakliye 
Seyri adi Seyri seri 

Para Para 

47 94 İki veyahut dört tekerlekli ve dahili bir peykeli 
arabalardan 

67 134 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli arabalardan 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre Üzerine bilhesab 
ahz ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtm her defası için kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on ku
ruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmi beş kuruş üc
ret alınır. Mağaza ücreti yalnız vurudundan kırk sekiz saat sonra kaldı
rılmayan arabalardan istifa kılınır tarife ücretinden maada arabalar de-
rununda bulunu eşynın sıkleti elli kilogramı tecavüz eylediği halde elli 
kilogramın fazlasından seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf eşya tarifesi 
mucibince kesri gayri münkasem olarak beher elli kilogram hesabile 
ücret alınacaktır. 
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SEKIZINCI TARIFE 

Hayvanata dairdir 

Kilometre başına ücreti nakliye 
Seyri adi Seyri seri 

Para Para 

27 54 Öküz ve inek ve Boğa ve Manda ve Deve ve Beygir 
ve koşum hayvanatından 

09 18 Dana ve Merkep ve Domuzdan 
4 08 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap 
ahz ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Evvelâ tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır saniyen katarın vusulünden yir
mi dört saat sonra alınmayan hayvanatın zarar ve hasarı ashabına aid 
olmak ve yem masarifi dahil olmamak üzere bir mahalli mahsusta hıfz 
olunmak ücretine mukabil beherinden mağaza resmi olarak yevmiye beş 
kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 
Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak ücret 

Birinci sınıf 

Esliha doğrama boya ağacı vesair zikıymet ağaç mum müskirat 
bakır pamuk kahve balık tutkal araba edevatı sahtiyan edviye ve müs-
temlekâtı ecnebiyeden gelen kahve şeker ve çukulata ve emsali kuş tüyü 
akmişe baharat mamul demir çini meyve mamul dökme demir mamul ve 
gayri mamul madeniyau saire ankidi aynacılığa müteallik eşya rogan 
zit ve envai ve otlar musiki alâtı mefruşat sahaflığa müteallik şeyler 
mamul kurşun ve demir kalem porselen nebatat envai kürk iç yağı ipek 
mamulâtı şeker şeffaf ispermeçet sirke şarab kadeh ve cam yün mamulâtı 
ketep çay ve duhan 

Para 
35 
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îkinci sınıf 

Kara tas kereste zift kok kömürü odun kömürü kenevir ham dökme 
demir yaprak ve çubuk demir keten maden toprağı kalas tahtası gayri 
mamul mermer taş sırık tahta yonma taş tuzlu balık külçe kurşun tuzlu 
«t kuru sebze 

Para 
27 

Üçüncü sınıf 

Kil toprağı tuğla kiremit saman kepek yakacak odun çakıl taşı 
pirinç zehayir kireç maden kömürü kül dakik gübre dıvar taşı lüleci 
toprağı alçı kireç ve alçı taşı ve kaldırım taşı levazımı saire ve tuz ve 
kum ve taze sebze 

Para 
22 

Ancak beş bin kilogram sıkletinden aşağı almamak üzere naklo
lunacak zehayir yani buğday ve arpa ve yulaf ve mısır ve pirinç için 
işbu tarife nısıf derecesine tenzil olunacaktır vezni elli kilogramdan dun 
olan eşya tam elli kilogram hesap ve itibar olunur ve andan ziyade kü
surat daimen elli kilograma iblâğ edilir ücreti nakliyenin akal derecesi 
sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 
Tarife ücretinden maada irsalât» her defası için muayyen kaydiye 

resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç ashabı imtiyaz tarafından 
icra edilir ise tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri münkasem 

olmak üzere beher elli kilogram için on sekiz para alınır mürselünileyhe 
ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun postaya tesliminden kırk 
saat zarfında kaldırılmayan eşyadan mevzu olduğu mağaza resmi olarak 

kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için yevmi on 
para ve mürsil veya rmirselümleyhin talebi üzerine betekrar tartılan ve 
mikdarı evveli doğru çıkan eşyadan mizan resmi olarak kesri gayri mün
kasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para ücret istifa olu
nur.. 

Mülâhazat 

tşbu tarifede beyan olunan ücret üç bin kilogramdan ziyade ağır» 
lığı olan yekpare ecsazn hakkında cari değüdir. Üç binden beş bin iri-
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lograma kadar olan yekpare enama ücreti mukarrerenin bir nısfı daha 
ilâve olunur. Beş bin kilogramdan ziyade olan veyahut alât ve edevatı 
mahsusa istimalini icab eden yekpare ecsamın nakline kumpanya icbar 
olunmayacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve mürailin ika-
metgâhından alıp mürseiünileynin ikametgâhına tealim etmeği deruhde 
eylediği takdirde fiat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından teslim ve 
tesellüm ücreti rızai tarafeynile tayin olunur. 

ONUNCU TARİFE 

Sigorta ücuratına dairdir 

Sigorta ücreti mahsusan sigortaya vaz olunan eşyadan 
ücuratı atiye istifa kılınır 

Para Kuruş 

20 1 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adi ile gön
derilen emtiadan 

4 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gön
derilen emtiadan 

2 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hay
vanat vesaire 

ON BİRİNCİ TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat 
Para Kuruş 

00 15 Lokomotif ile emniyet vagonumdan 

90 10 Salon arabalarının beherinden 
00 06 Yoku arabalarının beherinden 
20 02 Adi vagonların beherinden 
20 02 Vagonda ikiden ziyâde dingil olduğu halde beher 

fasla dingil için 
00 460 Katar cedveli mahsusunda muayyeır olan mutt 

detten ziyade bekler ise her yarım saat için 
35 Bir katan mahsus için kilometre başına ücretin 

«kal derece»! 
700 Bir katan mahau» ieja ücretin akal demeeai 
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Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından' 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen iicuratın mi'kdarın-
dan ziyadeye baliğ olmaz ise ashabı imtiyaz adi katarlara mahsus olan 
tarife mucibince istifayı ücret edebilir. 

Madde 22 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak, 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüz'ü ve kuruş 
dahi osmanh lirasının yüzde bir cüzü kibar olunacaktır. Ancak ashabı 
imtiyaz memaliki mahrusai şahanede tedavül eden sair meskukâtı miri 
fiatile ahz ve istifa etmeye mecbur bulunacaktır. 

Madde 23 — Balâdaki maddelerde zikr ve beyan olunmayan hubu
bat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan-
envai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti 
nakliye alınacaktır ve bunların tayin ücreti için müşkilât veya şebih 
vukuunda ihtilâfın kat'iyen fasl ve halli hükümeti seniyeye aiddir. 

Madde 24 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkümüttegayyür 
bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürşitler 
hakkında cari olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya konulmaz
dan evvel hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim olunacaktır^ 

Madde 25 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dûn ücretle emtia nâkledebilmesi için ashabı imtiyazın anlar 
ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi kat'iyen memnudur. Ancak 
bu memnuiyet hükümeti seniye ile ashabı imtiyaz beyninde verilecek 
karar ile fukara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak tenzilât 
hakkında cari olmayacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 26 — Devleti Aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede 
gerek münferiden ve gerek müctenüan iktiza eden mahallere demir yol 
ile asakiri berriye ve bahriye ve muavine ve jandarma ve polis ve zabtiye 
ile zatlarına mahsus ehmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi 
mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak vesair levazımı askeriye sevk v e 
irsal etmek istediği halde ashabı imtiyaz ümerayı askeriye tarafından 
tahriren vuku bulacak taleb üzerine vagona lobut ve muktazi olan sair 
kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevldyât ve nakliyatı askeriyeye hasr 
ve tahsis olunmak üzere devletin emrine mühayya tutacak ve ledelhace 
hükümeti seniye demir yolu kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesile be-
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raber yedi idaresine almak salâhiyetini haiz olacaktır. Hali hazer ve se
ferde gerek ashabı imtiyaz marifetile vuku bulan ve gerek demir yolun 
devletin yedi idaresinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve 
nakliyatı askeriye için tarifede muayyen ücretin sülüsü verilecektir ve 
hükümeti seniye sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat ve eşyayı sai
renin yolcu kaitarlarile muhtelifen gönderilmesini taleb eylediği halde 
dahi ücreti muayyenenin sülüsünü tediye eyleyecektir. 

Madde 27 — Mahpusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur olan
lar tarifelerdeki ücretin nısfı ile naklolunacaktır. Bunun için vuku bula
cak talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlardan icab 
eden mikdar bölemler ashabı imtiyaz tarafından irae ve tahsis edile
cektir. 

Madde 28 — Tarafı devletten demir yolun inşasile işledilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demir yol üze
rinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emrü tahsilinin vikayesi için 
teftişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
demir yol arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 29 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantalarını 
ve bunları götürüp getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile mecca
nen nakletmeye ve bu babda tarafı devletten vuku bulacak taleb üzerine 
yolcu araba katarlarının ikinci sınıf arabalarından bir veya müteaddid 
bölmeleri tahsis etmeye ashabı imtiyaz mecbur olacaktır. 

Madde 30 — Ashabı imtiyaz Hükümeti seniyenin müsaadesini istih
sal etmedikçe katarların vakti hareketlerini tadil edemeyecektir ancak 
mahsus katarlar teşkili veya adi katarların vakti hareketlerinin tebdili 
"hükümeti seniyece taleb olunduğu takdirde keyfiyet lâakal kırk sekiz 
saat evvel tahriren ashabı imtiyaza ihbar olunacaktır. 

tşbu şartname tarafı eşrefi hazreti padişahiye arz ile ifayı mukte-
zası hususuna iradei seniyei hazreti tacidan şeref sudur buyurulmuş ol
makla iki nüsha olarak bittanzim ticaret ve Nafıa Nezareti cel'ilesile as
habı imtiyaz meyanında imza ve teati kılındı. 

No: 163 — Hamidiye kâğıt fabrikası hakkında teşekkül eden 
anonim şirketi osmaniye nizamnamei dahilisi 

Zirde vaziülrmza serkurenayı Hazreti Hilafetpenahi Atufetlû Os
man beyfendi hazretlerine memaîika mahrum şahanede her nevi kâğıt 
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İmal edilmek üzere tesis ve küşad edilecek Hamidiye nam kâğıt fabrika
sına dair 15 zilhicce sene 1303 tarihli fermanı âli mucibince tarafı Dev
leti aliyeden miri müşarünleyh hazretlerine elli sene müddetle verilen 
imtiyaz ve bilmukabele edilen taahlhüdatın icrası için şeraiti âtiyeye tev
fikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve 
merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Fermanı âlişan ve teati olunan mukavelename ahkâmı
na tevfikan (Hamidiye) kâğıt fabrikası namile yad olunmak ve her nevi 
kâğıt imal etmek üzere tesis olunacak kâğıt fabrikasile hususu mezkûre 
müteferri olarak vukubulacak kâffei inşaat ve icraatın vücuda getiril
mesi ve bunun idare ve işledilmesi için zirde tarif olunacak hissedaran 
beyninde bir Osmanlı Anonim Şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Hamidiye kâğıt fabrikası olacak ve 
tabiiyeti sıfatile tabiî Devleti aliyenin kavanin ve nizamatı umumiyesine 
tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Dersaadette olacak ve memaliki ecne-
biyede dahi şubeleri bulunabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esibabdan dolayı fesih veya tem
dit kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti olan elli 
seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

imtiyazın şirkete devri beyanındadır 
Madde 5 — Sahibi imtiyaz ba fermanı âli kendisine verilen hukuk 

ve taahhüdatı şirkete devretmiş ve şirket sahibi imtiyaz sıfatını haiz ve 
kâffei hukuk ve vezaifçe anın makamına kaim olmuştur. Binaenaleyh 
sahibi imtiyaz fermanı âli ile imtiyaza müteallik kâffei evrakı şirkete 
tealim etmeğe mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi üç yüz bin Osmanlı İbrasından ibaret 
olup beheri onar akın olarak otuz bin hisseye münkasemdir. Heyeti umu
miyei hissedaran karan mucibince işbu şirketin kendi sermayesinin mut
tan itibanna kadar tahvil neşretmeğe salâhiyeti olacak ve bu tahvilâta 
bedel kumpanyanın gerek mevcut emlâk ve gerek eşyası terhin maka
mında addolunacaktır. Ve sermayeyi tetyid etmeğe salahiyeti olacaktır. 



652 

Madde 7 — Şirket hisse senedatının tamamı imza ve sermayesinin 
yüzde onu istihsal olunduktan sonra sureti kat'iyede teşekkül etmiş ad
dolunacak ve tekashini mübeyyin muvakkat senedat verilecek v e serma
yenin nısfının tediyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate 
senedatı asliyeye tahvil edilecektir. Şirketin hisse senedatının bir tarafı 
Türkçe ve diğer tarafı Fransızca veya sair lisanlar ile tanzim olunacak
tır. Sermayenin baki kalan doksanı şirketin ihtiyacatına göre meclisi ida
renin kararile Dersaadet vesair lâzımgelen mahallerde elsinei muhtelife-
de yani bir kaç lisan ile neşrolunan resmî ve gayri resmî bazı gazetelerle 
otuz gün evvel ilânı keyfiyet olunarak mutalebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcaya değin sene
dat ashabının ismine muharrer olacak ve bu hisse senedatının üzerine 
tediye olunacak sermayenin yüzde onu tediye olunmadıkça kabili havale 
ve furuht olamayacaktır. Ve bunların havale ve furuhtu şirketin defteri
ne kaydedilerek ziri bayi ile müşteri ve Müdirandan biri tarafından im
za olunmakla icra olunacak ve keyfiyet havale ve furuhtu senedde dahi 
zikr ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı tediye olunduktan sonra senedat 
hamiline aid olmak üzere muharrer bulunacaktır. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkisam değildir. 
Ve şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hissedarın varis veya dayin-
leri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin Tenin ve tahtı hacze 
vaz'ım taleb ve şirketin umuru idaresine h i ç b i r veçhile müdahale ede
mezler ve istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti 
umumiyenin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse se
nedatının sahiplerinden teehhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete hacet 
kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevî yüzde altı hesabile 
faiz ahzolutıacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen senedat as
habı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi satmağa salâhiyeti 
olacaktır. Ve bu makule satılması lâzungekn hisse senedatının numara
ları gazeteler marifetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş 
gün sonra şirket hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı Adliyeye mecbur ol
mamak ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve Avru-
paıun sair borsalarında henüz alınıp satılması kabul olunmamış ise 
müzayede tarikile hisseleri »attıracaktır. 

Bu veçhile furuht olunan senedat iptal olunacak ve müşterilere eski 
senedlerin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita kılınacaktır. Ve 
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bu yeni senedlere bir marka vazolunarak iptal olunan senedlerin yerini 
tuttuklarına nişane olacaktır. Şirketin matlubu tevkif olunduktan sonra 
fazla satılan hisse senedatının ashabına ita ve esmanı mezkûre şirketin 
tesviyei matlûbuna kifayet etmediği takdirde noksanı kendisinden taleb 
ve istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyen beyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafından 
mensub ve beşden on bire kadar azadan mürekkep bir Meclisi idareye 
ihale olunacak ve Meclisi idare Dersaadette içtima edecektir. Ve şu ka-
darki işbu şirket nizamnamesinin Devleti Aliye tarafından kabul oluna
cağı günden itibaren ilk iki sene müddet için teşkil olunan Meclisi idare 
Heyeti Leonidas Zarifi efendi ve Cevat bey ve Dava Vekili Mösyö Edvit 
Birs ve Tüccardan Con Ramster Tomson ve Tomas Çarlis Takar efendi 
nam zatlardan ibaret olup tasdiki memuriyetleri beyti umumiyenin 
tasvibine arzolunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Üç sene müddet için tayin olunan azanın müddeti me
muriyetleri hitam bulduktan sonra Meclisi idareye intihab olunacak 
azanın ilk teceddüdünde kur'a ile ve andan sonra kıdem itibarile her 
sene bir (eğer Meclis beş kişiden mürekkep ise), veya ikisi (Eğer Meclis 
beş azadan ziyade ise) 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. Müzakeratm muteber olması 
lâakal üç azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi idarenin kararları 
hazır bulunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur. Tesavii âra vuku
unda keyfiyet içtimai atiye talik edilir. Ve anda dahi tesavii âra vuku 
bulur ise mevzuubahis olan madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kaydolunur. 
Ve zirî hazırı bil'medlis bulunan idare azaları tarafından imza edilir. 
Zaptın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak için reis veya 
vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 idare meclisi azasından her biri şirketin onar hisse sene
datına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure şirketin san
dığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılamaya-



654 

çaktır. Bunların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damga 
vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının vefatı ve
ya 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'î gelecek heyti umumiye tarafından icra 
olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis veya reis 
vekili intihap eder ve lâkin müceddeden icra olunacak intihabata kadar 
Leonidas Zarifi efendi hazretleri reis ve Cevad beyefendi reis vekili ka
lacaklardır. Ve reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet etmek üzere aza
dan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyedebulunanlar veya muvakka
ten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet etmek üze
re azadan birini tayin edebilirler. Şu kadar ki vekâlet edecek azanın ken
di reyinden başka birden ziyade reyi olamayacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidarı tamım haizdir ve bundan maada sulh olmak ve hakem tayin 
etmek salâhiyetine dahi maliktir. Ve hesabatmı tanzim ile heyeti umumi-
yeye arz ve tevzi olunacak temettüün miktarını teklif eder. Meclisi ida
renin reisi gerek müddei ve gerek müddeialeyh sıfatile huzuru muha-
kimde bizzat veya bilvekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut temamen azasından bir 
veya bir kaç zata ba vekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesaiihi 
cariyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tev
kil eyliyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası meolisde hazır bulunacakları günler 
için bir ücret dahi ahzedeceklerdir. İşbu ücretin miktarı heyeti umumiye 
tarafından tayin kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 23 — Sureli muntaıamada akdi içtima eden heyeti umumiye 
bilcümle hissedaranın vekilidir. Ve verdikleri kararlan hissedaran kabul 
etmeğe mecburdurlar. 
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Madde 24 — Heyeti umumiye her sene mayıs ayı derununda mec
lisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi içtima' 
eder bundan başka meclisi idare icab ettikçe sureti fevkalâdede olarak 
heyeti umuımiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal beş 
hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkep olacaktır. 

Madde 26 — Davetnameler yevmi içtimada» lâakal bit mah evveF 
gazetelerle ilân olunacaktır. 

Madde 27 — Heyeti Umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten şir--
ket sermayesinin yüzde onuna müsavi hisse senedatma malik hissedarlar 
hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Heyeti Umumiyede hazır bulu
nacak hissedaranın mutasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikr yüzde onu
na müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini on dört gün 
evvel gerek şirket merkezinde veyahut Meclisi İdare tarafından irae olu
nacak mahalle teslim etmeleri davetnamelerde ihtar olunacaktır. 

İşbu Heyeti Umumiyenin defai evveli içtimaında hazır bulunan 
hissedaranın asaleten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mik
tarı derecei kifayede olmadığı halde Heyeti Umumiye ikinci defa ola
rak 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 ce
reyan eden müzakerat meri ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile 
ikinci içtima beynindeki müddet on dört günden dun ve bir mahdan 
ziyade olmayacak ve ikinci içtimain davetnameleri on dört gün evvel 
icabedenlere gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti Umumiyede Meclisi İdare Reisi riyaset eder 
ve reis mevcut olmadığı halde Meclisi İdare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihab eylerler. Heyeti Umumiyede hazır olup en ziyade 
hisseye malik olanlardan iki hissedar rey toplamak hizmetini ifa eder. 
Heyeti Umumiyece cereyan eden müzakeratı zaptetmeğe memur olmak 
üzere tayin olunacak zabıt kâtibi Heyeti Umumiye tarafından nasb ve in
tihab olunacaktır. 

Madde 29 — Heyeti Umumiyede hazır bulunan hissedaran veya 
vekilleri tarafından müzakere olunan hususata ekseriyeti âra ile karar 
verilir velâkin hissedar olmayan bir şahıs hissedarandan olan bir şafosa-
vekâlet edemez. İşbu cedvele dahil olacak mevad Meclisi İdareni» 
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teklifatı ile Heyeti Umumiye azasından olup hamil olduğu hisselerin be
deli şirket sermayesinin lâakal yüz hisseye malik olanlar taraflarından 
yevmi içtimadan lâakal on gün evvel vukubulacak teklifattan ibaret ola
caktır. 

İşbu cedvele dahil olmayan hususat Heyeti Umumiyede müzakere 
olunamaz. 

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

Madde 31 — Heyeti Umumiye şirketin umur ve mesalihine dair her 
sene Meclisi İdare tarafından takdim olunan lâyiha ile hesabata dair 
müfettişler tarafından verilen raporu kıraat eder ve bunları ledelmüza-
kere ya kabul veyahut reddeder. Ve hissei temettüü tayin eyler. Tebdili 
iktiza eden Meclisi İdare azasının yerlerine diğerlerini nasbeder ve şir
ketin bilcümle umur ve husırsatı hakkında bilmüzakere kararı kat î ita ve 
Meclisi İdarenin icabeylerse iktidarını tevsi eyler. 

Fakat Heyeti Umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesi
nin ve altıncı maddede zikrolunan hisse senedatı ve tahvilâtın neşri lâ
akal sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça 
sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti Umumiyenin zaptolunan müzakeratı bir defteri 
mahsusa kayıd ve ziri Heyeti Umumiye Reisi ile rey toplamağa memur 
olanlar ve kâtib taraflarından imza edilir. Heyeti Umumiyenin her içti
maında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her birinin 
hamil olduğu hisselerin miktarını mübeyyin bir cedvel tanzim ile mev
cud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü varakasına 
rapt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclilihticaç ibraz olunacak Heyeti Umumiyenin za
bıt sureti veya fıkaratı müstahrecesi Meclisi idare Reisi veya vekili tara
fından imza edilir. 

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

BEŞtNCÎ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından bed ile 
kânunuevvelin 31 inci günü hitam bulur. Fakat birinci senei maliye müs-
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tesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi kânunuevve
lin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır. Meclisi İdare 
her sene nihayetinde şirketin matlûbat ve düyunatını havi bir defteri 
umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı Heyeti 
Umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae ve tebliğ ede
cek ve hini içtimaında takdim eyliyecektir. Heyeti Umumiyeye dahil ol
mak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr defterleri ve hesabatı 
mütalâa ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureli taksimi ve resülmale 
mahsub akçe beyanındadır 

Madde 36 — Heyeti Umumiyenin vakit vakit verilecek kararı mu
cibince şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvelâ bilâ istisna tah
vilâtın cümlesine isabet eden faiz verilecektir. Ve saniyen teşkil oluna
cak ihtiyat akçesi tahvilâtın ödenmesine yahut imtiyazın vadesi hitamın
da hisse senedatmdan mürekkep olan sermayenin hissedarana tediye olun
masına bedel tutulacağı gibi bundan maada mezkûr ihtiyat akçesi kum
panyanın ilerlemesine ve Heyeti Umumiyenin azalarına bundan mukad
dem zikri sebkat eden tediye akçesinden maada hizmet ve emeklerine mu
kabil sair gûna akçe tediyesine veyahut hissei temettüüne bedel hisseda
rana verilecektir. 

Madde 37 — Heyeti Umumiye otuz altıncı madde mucibince hisse 
senedatının her sene bir miktarını kur'a keşidesile tedavülden alınmak 
üzere hasılatı safiyeden bir miktar akçenin ifrazına karar verebilir ve 
şu halde kur'a isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei temettü 
verilecek ve fakat faiz ita olunmayacaktır. 

YEDİNCİ FASIL 

ihtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı seneviyeden 
hasıl olacak ihtiyat akçesi masarifi fevkalâde ve gayri melhuzaya karşı
lık tutulacak ve işbu akçenin miktarı şirket sermayesinin yüzde onuna 
müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olunmayacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye kur'a isabet etmiyen hisse başına 
yüzde beş faiz itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesin
den ikmal edilebilecektir. 



658 

Madde 40 — Şirketin inkizayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle hisse-
daran beyninde taksim olunmazdan evvel kur'a isabet etmemiş olan 
hisse senedleri ashabı taraflarından ne miktar mebaliğ verilmiş ise ana 
göre ol senedatın tediyesi meşruttur. 

SEKİZÎNCt FASIL 

Şirketin temdidi müddeti ve fesih ve kat'ı 
muamelâtı beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi İdare her ne vakit ve her ne sebeble olur ise 
olsun Heyeti Umumiyeyi içtimaa davetle şirketin müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini teklif 
edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile birleş
mesi maddeleri Hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

Madde 42 — Meclisi İdare şirket sermayesinin üç rub'u zayi olduğu 
halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek üzere Heyeti Umu
miyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veya müddeti tek
mil olmaksızın fesih olundukta içtima eden Heyeti Umumiye şirketin 
sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap için bir 
veya bir kaç memur tayin edecektir. Heyeti Umumiye şirketin mevcud 
olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar 
ve salâhiyetini istimale devam edecektir. Kat'ı muhasebe memurları 
Heyeti Umumiyenin kararı ve Hükümeti seniyenin müsaadesile şiıketi 
mefsuhanın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete veya ahar 
bir kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir. 

Madde 44 — Yedinci faslın havi olduğu maddelerde gösterilen hu-
susata karar vermek üzere davet edilecek Heyeti Umumiyede şirket ser
mayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran hazır 
olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 
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No: 1 6 4 — Selanik Şehrine su celbi hakkındaki 2 5 şaban 1 3 0 5 
tarihli imtiyaz mukavelenamesinde anonim şirketi teşkili 

için muayyen müddetin tekrar temdidi 
hakkında irade 

Arz tezkeresi 

Ticaret ve Nafıa Nezaretinin meyanei bendegânemizde mütalâa 
olunan tezekeresinde Selanik Şehrine Vardar nehrile sair menabideıı su 
celb ve icrası için tüccardan Nemli zade Hamdi efendiye verilmiş olan 
imtiyaz hükmünün temini filiyatı emrindeki teşebbüsatı bu kere netice 
pezir olarak mahalline memurlar izam olunmuş ise de bu babdaki mu
amelât ile anonim şirketi nizamnamei dahilisinin tanzimi vakte muhtaç 
olduğundan şirketin teşkili zımnında ahiren temdid olunan müddetin 
tarihi inkızası olan işbu mayıs ihtidasından itibaren altı mah daha tem
didi istida olunduğundan bahisle icrayı icabı izbar olunmuş ve zatı 
madde umuru nafıadan olmakla beraber istenilen müddetin lüzum ve 
emsale mübteni bulunduğu dahi anlaşılmasına mebni berveçhi iş'ar müd
deti mezkûrenin altı ay daha temdidile mütekarribü) inkiza olan keşfiyat 
haritalarının tanzim ve itası müddetinin dahi o nisbette temdidi tensib 
olunarak mezkûr tezkere melfufile arz ve takdim kılınmış isede olbabda 
ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyü'lemir efendimizİndir. 

14 şevval 1307, 20 mayıs 1306 

iradei seniye 

Selanik Şehrine Vardar nehrinden su celbi hakkındaki 25 şaban 

1305 tarihli imtiyaz mukavelenamesinde Anonim şirketi teşkili için muay

yen olup 27 cemaziyülahır 1307 ve 5 şubat 1305 tarihli iradei seniye muci

bince 1306 senesi nisanı gayesine kadar temdid edilmiş olan müddetin 

tarihi inkızası olan senei mezbure mayıs ihtidasından itibaren altı mah 

daha temdidi hususuna meclisi mahsus vükelâyı feham kararile 15 şevvei 

1307 ve 21 mayıs 1306 tarihinde iradei seniyei cenabı mülkdarı şerefsudur 

bururulmuştur. 

15 şevval 1307, 21 mayıs 1306 
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N o : 165 — Girit Cezires inoe mahsulât ı sayf iyenin dahi zeytin 
gibi muamelei tesdisiyeye rabtı ve müteferriatı hakkında 

iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

29 şevval 1307, 4 haziran 1306 

Girit ceziresince usulü taşiriyenin tadilât fprmanı âlisi hükmüne 
terfiki zımnında mahsulâtı sayfiyenin dahi zeytin gibi muamelei tesdi
siyeye rabtı ve bunun sureti taksimi hakkında meclisi idarei vilâyetçe 
bittasvip ilân edilen talimatı muvakkatenin icraatında tesdis olunan 
seneler aşarı fiatınm hini ihalede gali olması cihetile esas teşdisin fahiş-
liğinde ve nakidleri dahi bulunmadığından bahsile ahalii cezire mahsu
lâtı sayfiye aşarının aynen tediyesi istirhamında bulundukları muhtarlar 
tarafından beyan edilmesine ve iğtişaşatı sabıka mülâbesesile tarlalarını 
tamamen zeredemiyen ahalii müslknece usulü tesdisiyenin icrasında ağır
ca teklif altında bulunmak gibi bir fikir hasıl olmasına mebni talimatı 
mezkûrenin icraatında müşkülâta tesadüf edildiğinden ve ifadatı saire 
ile vakti hasadın münkaribül idrak, olmasından dolayı bu babda ittihaz 
olunacak kararın biran evvel bildirilmesi lüzumunu mutazammın Girid 
vali vekili Ferik Cevad Paşa canibinden keşide edilen telgrafname ile bu 
mesele hakkında bazı izahat vemutaleatı havi Şakir Paşadan cevaben varid 
olan tezkere meclisi bendegânemizde kıraat ve mütalea ve keyfiyet teem
mül ve müzakere edildi tezkerei mezkûre mealinden müsteban olduğu 
veçhile fermanı âlii mezkûr hükmüne muvafık olmak üzere doksan sekiz 
senesinden üç yüz üç senesine kadar cezirenin altı senelik bedelâtı öşri-
yesi cem ve tesdis olunarak hasıl olacak mikdarın muhtarlar ve ahaliden 
intihap olunacak kesan tarafından alâlkadaranın arazisi üzerine icrayı 
taksimi talimatı muvakkatei mezkûre ahkâmı iktizasından bulunmuş ve 
işbu usulden istinkâf eden kuraya tarafı hükümetten mahsus memurlar 
tayin olunup muhtar ve müntehipler rağbet etmedikleri takdirde yalnız 
memuru mumaileyh tarafımdan kura ahalisinin ismine olarak bir defter 
tanzim ve bilâ istisna her birerlerine isabet eden bedeli öşür terkim edi
lip birer suretleri karyelerde ilân ve diğer suretleri merkezi kazaya celp 
olunmak lüzumu ve ahali tarafından talimat ahkâmına tevfikan itiraz 
vuku bulmadığı takdirde defteri mezkûrun mamu'ünbih tutulması 
mülhakata bildirilmiş olduğundan ve bedeli öşrü rayici vakte göre ay
nen tediye etmek arzusunda bulunanların istidası kabul olunduğu halde 
müşkülâtı vakıanın bir büyük kısmı bertaraf olacağından bahisle ber-
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veçhi maruz usu/ü mezkûreden istinkâfına ısrar eden kuraya muaşşir 
tayin olunup hasılattan alacağı öşür bedeli tesdisi tesviyeye kifayet eyle
diği takdirde işbu defter senei atiye için taksim defteri ittihaz olunmak 
ve ziyade olduğu halde fazlası köylüye iade ve noksan kaldığı takdirde 
taşir defterleri esas üzerine herkesin hasılatına göre noksandan hissesi
ne isabet eden bedel nakden ve aynen istihsal ve bedeli tesdisi itmam 
kılınmak üzere taksimden istinkâf eden kurada muvakkat bir tedbir itti
hazına mesağ gösterilmek caiz olabileceği ve her halde ilzam cihetinin 
tervici veyahut bedeli teşdisin bittenzil taksimi cihetlerine müsaade olu-
namıyacağı zımnında canibi vilâyete tebligat icrası hakkında beyanı lü
zum olunmuş ve" sureti iş'ar fermanı âli hükmüne ve icabı mevki ve mas
lahata muvafık görünmüş olmasile mucibince icrayı icabı müttehiden 
bittezekkür salifüzzikir telgrafname ile tezkere arz ve takdim kılınmış 
olmakla olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

Arz tezkeresi 

Girid ceziresinde usulü taşiriyenin tadilât fermanı âlisi hükmüne 
tevfikı zımnında mahsulâtı sayfiyenin dahi zeytin gibi muamelei tesdi-
siyeye rabtı ve bunun sureti taksimi hakkında Girid vilâyeti vekâletin
den gelen telgrafname ve bazı izahatı havi Devletlû Şakir Paşa Hazret
lerinin tezkeresi üzerine cereyan eden müzakeratı mutazammın Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata melfuflarile arz ve takdim 
kılınmakla münderecatı hakkında her ne veçhile emrü fermanı cenabı 
padişahı şerefsunuh ve sudur buyurulur ise mantuku celili infaz edile
ceği beyan il e. 

28 şevval 1307, 3 haziran 1306 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı Hilafetpenahi şeref müteallik buyurulmuş olmakla olbabda emrü 
ferman Hazreti veliyülemrindir. 

29 şevval 1307, 4 haziran 1306 
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N o : 1 6 6 — Selâniğe tâbi "Pravişte, , G ö l i l e i t t isalindeki 
ba takl ık lar ın tathiri imtiyaz m u k a v e l e ve şar tnamesi 

Mukave l e 

2 zilkade 1307, 7 haziran 1306 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret 
ve Nafıa Nazırı Devletlû Raif Pasa hazretleri ile 

diğer taraftan Basra Hanedanından Zehir Zade 
Ahmet Bey beyninde mevaddı âtiye 

kararlaştırılmıştır 

Madde 1 — Selanik Vilâyeti dahilinde Drama sancağında vaki Pra
vişte gölile ittisalindeki bataklıkları tathir ve tanzif ile kabili zer bir 
hale ifrağ etmek ve ashabının talebile arazi İska eylemek üzere lâzım-
gelen ameliyatın icrası için şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devleti Aliye
den miri mumaileyhe imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren otuz 
senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename
nin teatisi tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında şartnamede be
yan olunduğu veçhile keşfiyaiı kat'iye üzerine mükemmel harita ve lâ
yihasını tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecektir. Ve 
nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren altı mah 
müddet zarfında bittedkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı 
takdirde icab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. Müd
deti mezkûrenin inkizasında tadilât icra olunmamış olduğu halde mez
kûr harita ve lâyiha halile tasdik olunmuş addedilecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasan tarafına aid 
olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren on sekiz mah 
müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanın tasdiki tari
hinden itibaren beş sene müddet zarfında ikmal eylemeği teahhüd eder. 
Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tas
dik olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fakat Ticaret 
ve Nafıa Nezaretince kabul ve tasdik edilecek esbabı mücbireden mün-
bais halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı ameliyat ne kadar 
müddet tatil olunur ise müddeti ilemaliye dahi o kadar temdid edilecek 
ve şu kadar ki esbabı müobirenin vukuunu derhal Hükümeti mahal Üye
ye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur 
bulunacaktır. 



663 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icrai-
yesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel beteJkrar imalâtı vakıa
yı ve idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüsnü halde muhafaza 
olunup olunmadığını mahsus komiserler vasıtasile muayene ve teftiş ey-
liyecektir. 

İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz ameliyata 
mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren müddeti imtiyaziyenin 
hitamına kadar mah bemah tediye olunmak üzere senevî Ticaret ve Na
fıa Nezaretinin emrine ameliyat zamanında yüz seksen ve ameliyatın hi
tamından sonra altmış aded lira ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumîyeye müteallik hususattan 
bulunduğundan imalât ile müteferriatına muktazî olan araziden efrad 
uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz ashabı 
arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa terfiki muamele edecek 
ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller Hükümeti 
mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından ashabına tazminat veril
mek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. 

İşbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde sa
hibi imtiyaza meccanen terkolunacak ve muvakkaten istimali lâzım ge
len yerlerin dahi imalât müddetince bilâücret istimaline müsaade oluna
caktır. 

Madde 7 — İmalât ve müteferriatının inşaatı ibtidaiyesi için gerek 
memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve tedarik 
olunacak olan taş ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makine ve 
edevat vesair levazımatın usulen bir defteri tanzim ve Ticaret ve Nafıa 
Nezaretine takdim ile tasdik olunduktan sonra gümrük resminden muaf 
tutulacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar olun
dukta Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından mansıfb bîr fen komisyonu 
marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz ve kabul 
olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene sonra bir fen 
komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne 
muvafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde 
işbu komisyonun tanzim edeceği raport üzerine Ticaret ve Nafıa Neza
reti tarafından kat'iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. İşbu komis
yonların masarifi sahibi imtiyaz tarafından tesviye olunacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz imalât ile müteferriaftını re alât ve ede-
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vatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi ken
disine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir.-
Aksi hal vukuunda şartnamenin on beşinci 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 tevfikı hareket etmeğe 
mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi imalâtın bir kısmı veya 
mecmuu tatil olunduğu halde Hükümet masarif ve zarar ve hasarı sa
hibi imtiyaza aid olmak üzere muvakkaten temini netayici için şartname
nin on bşinci maddesine tevfikan tedabiri lâzime ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz teahhüdatı vakıasının icrası için ferma
nı âli tarihinden itibaren bir buçuk sene müddet zarfında merbut şirket 
nizamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir anonim şirketi teşkiline me
zun ve mecburdur. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını tem inen 
fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ ve ihtar olunduğu gün Bankı Os
maniye ya nakden veyahut piyasa fiatile esham olarak iki bin lira kefalet 
akçesi tevdi edecek ve şu kadar ki esham tevdi eylediği halde tedennii 
fiyattan dolayı terettüb edecek noksanı ikmal edileceği Bank tarafından 
taahhüd ettirilecektir. Ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu mü-
teaktb fermanı âli kendisine teslim olunacaktır. İşbu kefalet akçesi ame
liyat kat'iyen kabul olunduktan sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir 
mah müddetin inkızasına değin sahibi imtiyaz kefalet ekçesini tevdi et
mediği halde kendisine ihtara hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakıt 
olacaktır. 

Madde 13 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta Devleti Aliye sa
hibi imtiyazın İskayı araziye aid ameliyat ile müteferriatı ve alât ve ede
vatı üzerinde bulunan kâffei hukuku haiz olacak ve umuru iskaiye i le 
müteferriatının hasılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve taah-
hüdattan vareste olmak ve hüsnü halde bulunmak şartile müessesatı iska
iye ile müteferriatı Devlete teslim olunacaktır. 

Madde 14 — Sahibi imtiyazın memurini fenniyeden maada kâffef 
memurin ve müstahdemleri tebaai Devleti Aliyeden olacak ve Hükümeti 
Seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette olacaklar ve hususile fes giye
ceklerdir. 

Madde 15 — Devleti Aliye dairei imtiyaz dahilinde lüzum göreceği. 
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mahallerde istihkâmat inşa edebilecek ve ol babda vukubulacak masarif 
Devlete aid olacaktır. 

Madde 16 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta müba
şeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediği ve ameliyatı altı ay 
mütemadiyen tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais 
taahhüdatı sairesini icra edemediği halde hukuku imtiyaziye sakıt 
olacak ve bu halde şartnamenin on altıncı maddesinde gösterildiği veç
hile tarafı Devleti Aliyeden tedabiri lâzıme ittihaz olunacak ve ameliyat 
ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan kefalet 
akçesi dahi tarafı Devletten zaptedilecektir. 

Madde 17 — Tathir edilecek araziden arazii haliyei emiriyeden bu
lunanların kâffesi sahibi imtiyazın mah olacaktır. 

Madde 18 — Kurudulacak mahaller dahilinde bulunan arazi asha
bından arazi kanunnamesinde münderiç azan meşrua erbabı müstesna 
olmak üzere hakkı tasarruf iddia edenler tahkikata suru olunduğunu 
havi vukubulacak ilân tarihinden itibaren bir sene zarfında Hükümeti 
mahalliyeye müracaatla evrakı müsbitesini irae edeceklerdir. Azarı 
meşrua erbabından maada ashabı araziden müddeti mezkûre içinde hü
kümeti mahalliyeye müracaatla evrakı müsbitelerini ibraz etmeyenlerin 
iddiaları keenlemyekûn hükmünde addolunacak ve tahkikata mübaşeret 
olunduğu tarih göl ve bataklıklara civar bulunan kurada ilân edileceği 
gibi mahallî gazetelerile dahi neşir ve ilân olunacak ve muayyen olan 
müddetin münkaziye olduğu dahi yine ol veçhile ilân kılınacaktır. Tat
hir edilecek mahaller dahilinde bulunacak arazii vakfiye hakkında eş
has uhdesinde bulunan arazi misillû muamele edilecektir. 

Madde 19 — Gerek sureti daimede ve gerek muvakkaten su altın
da kalıp tathir olunacak bil'cümle arazi meyanında yerleri olduğunu ev
rak ve senedatı mutebere ibrazile isbat edenler uhdelerinde bulunan arazi 
için sahibi imtiyaza masarifi tahririyeye mukabil dönüm başına bir bedeli 
nakdî ita edeceklerdir. Bu bedeli nakdinin miktarı ameliyatın kat'î ha
ritaları üzerine ameliyatı taıthiriye masarifi umumiyesine ve ameliyatın 
temini muhafazası için müddeti imtiyaziye zarfında ihtiyar olunacak ma
sarife nisbetle ticaret ve Nafıa nezaretince tayin olunacaktır. Ve bu da 
arazi badettathir sahiplerine teslim olunacağının tebliği tarihinden iti
baren bir sene zarfında sahibi imtiyaza ifa kılınacaktır. Eshabı arazi 
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daima su altında bulunup sahibi imtiyaz tarafından tathir olunacak sa
hipli arazinin masarifi tathiriyesini Nafıa Nezaretinin tayin ve tasdik 
-edeceği miktar üzerinden sahipleri sahibi imtiyaza tediye edecekler ve 
balâda beyan olunan müddet zarfında tediye etmedikleri halde o arazinin 
yüzde kırkı sahibi imtiyaza aid olacaktır. Muvakkaten su altında bulunup 
ashabı tarafından arasıra istifade edilmekte bulunan ve bu kerre kamilen 
tathir edilecek olan arazinin masarifi tathiriyesinin yalnız nısfı o arazi 
ashabı tarafından sahibi imtiyaza tediye olunacak ve müddeti mezkûre 
zarfında bu masraf verilmiyecek olursa o arazinin yüzde yirmisi sahibi 
imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 20 — Tathir edilecek arazi aksamı müteaddideye bittaksim 
her bir kısmı ile İskayı arazi ameliyatının hitam bulduğu sahibi imtiyaz 
tarafından Ticaret ve Nafıa Nezaretine ihbar olunduktan sonra Hükü
metçe kabulü muvakkat muamelesi icra ve tathir edilen mahaller dahi
linde bulunan arazii haliye ile ahadınas uhdesinde bulunup veya Evkafa 
aid olup yirmi ikinci maddenin fıkrai ahiresi hükmünce sahibi imti
yaza metruk olan araznin arazi kanununa tatbikan şahıs namına olarak 
yalnız varaka bahası ve kâtibiye alınıp tapu senedatı ita olunacaktır. 

Madde 21 — Salifüzzikir bataklıklar dahilinde bulunan arazi tathiri 
ile kabili zer bir hale isal edildiği tarihten itibaren bir sene sonra aşar 
ve vergi nizamnamelerine tabi olacaktır. 

Madde 22 — Sahibi imtiyaz Devleti Aliyenin kavanin ve nizamatı 
haliye ve müstakbelesine tevfiki hareket etmek şartile uhdesine mecca
nen taviz olunacak arazi dahilindeki akar suları minelkadim bu sulardan 
istifade etmekte olan ahalinin hiç bir suretle menafiine irası halel etme
mek şartile kendisine kalacak araziyi saki edebileceği misillû imal ede
ceği mecra ve cedavil sahillerinde vaki olup efradın tahtı tasarrufunda 
bulunan araziyi dahi lüzumu halinde ashabının ihtarı üzerine İska ede
bilecek ve iskaiye namile sureti daimede senevi ashabından dönüm başı
na bir bedel ahz ve istifa eyliyecektir. Ancak işbu bedelin miktarı keş-
fiyatı kat'iye haritalarının hini tasdikinde Ticaret ve Nafıa Nezaretince 
tayin olunacaktır. Sahibi imtiyaz hafr ve küşad olunacak cedveller bo
yunca sulann cereyanına irası halel etmemek üzere nizamen caiz olan 
fabrikalar tesis etmeğe ve nakliyat için küçük vapur ve dubalar işletmeğe 
mezun bulunacaktır. Şu kadar ki fabrikalar ile cedvellerin harita ve 
lâyihalarını Ticaret ve Nafıa Nezaretinin nazarı kabul ve tasdikine tak
dim edecektir. 
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Madde 23 — Sahibi imtiyaz ameliyatı tathiriye ve iskaiyenin hita
mında bunların daima hüsnü halde muhafazasile tamirini temin zımnın
da sulardan tahlis edilen ve İska edilecek olan bilcümle arazi eshabı ta
rafından müntehib olmak üzere inzimamı reyi Hükümetle bir sendika 
heyeti teşkil etmeğe mecbur olacaktır. Sahibi imtiyazın tasarruf edeceği 
arazi ile tesis edeceği fabrikalara ferağ ve devredeceği eşhas işbu sendika 
heyeti mukarreratına ittibaa mecbur olacaklardır. Teşekkül edecek işbu 
sendika heyetinin vezaifi mahsusasına ve masarifi umumiyesine dair bir 
nizamname tanzim olunacak ve bu nizamnamenin ahkâmı mündericesi 
heyeti mezkûre ile dairei imtiyaziyede bulunan kâffei arazi ve emlâk 
ashabı için mecburî olacağı gibi arazii mezkûreden ferağ ve intikal su-
retile uhdelerine arazi geçen eşhas dahi bu mecburiyeti deruhde edecektir. 

Madde 24 — Sahibi imtiyaz tathir edeceği arazinin kendi uhdei ta
sarrufunda kalacak kısmından iki bin dönümü Selanik Ziraat mektebine 
terk ve teberru edilecek ve işbu terk ve teberru muamelesi ameliyatı tat-
hiriyenin hitamını müteakıb icra olunacaktır. 

Madde 25 — Sahibi imtiyaz tebaai Devleti Aliyeden olduğu gibi 
makamına kaim olacak Anonim Şirketi dahi Osmanlı olacağından 
bittabi işbu mukavelename ile merbut şartnamenin tevil ve tefsiri ah
kâmı ve bundan tevellüd edecek ihtilâfatın hal ve tayini Şûrayı Devlete 
ve sahibi imtiyaz ile şirket veya sahibi imtiyaz ve şirket ile efradı ahali 
beyninde tahaddüs edebilecek her nevi hukuku şahsiye davalarının fasl 
ve rüyeti mahakimi nizamiyeye aiddir. Şirketin merkezi memaliki şaha
ne dahilinde bulunacaktır. 

Şartname 

2 zilkade 1307, 7 haziran 1306 
Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 

beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 
olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında Selanik 
Vilâyeti dahilinde Drama Sancağına tâbi Pravişte Gölü ile o civardaki 
bataklıkların tathir ve tanzifile kabili zer bir hale ifrağ ve isaflini temin 
için muktazî olan kâffei imalât ve inşaatı icra etmekliği teafahüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfuf atı 
.atiyeyi muhtevî olacaktır. 
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Şöyle ki : Evvelâ tathir olunacak bataklıklar ile muvakkaten su al
tında bulunup ara sıra ashabı tarafından istifade edilmekte olan mahal
lerin ve civarının lâakal on binde bir mikyasında bir kıt'a haritai umu
miyesi işbu haritada icrayı imalât olunacak mahallerde arazinin bil'cüm-
le arızaları aralarında münasip miktar fasıla bırakılarak bir takım hutu
tu münhaniye ile gösterilecek ve bataklıklarda suların azidi feyezanı za
manında ve evkatı adiyede derecei irtifaı işaret olunacak ve hafr ve 
küşad edilecek kanalların ve tünellerin istikametlle ameliyatın mevkii 
sürh ile irae olunacaktır. Saniyen küşad olunacak kanalların ve tesviye 
edilcek mecraların tul itibarile lâakal beş binde bir ve irtifa itibarile 
beş yüzde bir mikyasında olmak ve cetvel ve sedlerin derecei irtifaı 
sathı deryaya nisbetle tayin kılınmak üzere bir kıt'a maktai tulânisi 
salisen bilcümle cetvel ve sedlerin ve tesviye edilecek su mecralarının lâ
akal iki yüzde bir mikyasında maktaı arzanilerile yine bu mikyasda 
müfredatı imalâtı mübeyyin harita rabian suların ahvali hazırasına ve 
yapılacak imalâtın icrasından dolayı bilhesap husulü melhuz o l a ı fe-
vaid ve mühassenata dair malûmatı havi lâyiha ile kâffei imalâtı müte-
savvererdn mesahai iptidaiye ve masarifi muhammesini mübeyyin harita 
ve keşifnamesi 

Madde 3 — Sahibi imtiyazın tasdik olunan haritalarca münasib ad
dedeceği tadilâtı Devleti Aliyeye arz ve teklif etmeğe salâhiyeti olup fa
kat işbu tadilâtı Hükümeti seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii 
icraya konulamayacaktır. 

Madde 4 — Bataklıklarda açılacak kanal ve su yollannm cesameti 
feyezanı miyahda suların tathir olunacak mahallere ve arazii mütecavi-
reye sirayet etmiyerek cereyan edebilecek surette tertib ve tayin oluna
caktır. Bu kanatların şivleri dahi yağmurların tesirinden veya suların 
creyanından dolayı bozulmayacak surette tesviye kılınacaktır. Adi toprak
larda şivlerin kaidesile irtifaı bir derecede olacak ve kayalık mahallerde 
bunların meyilleri irtifaına nisbetle onda bir derece olabilecektir. Top
rağın yıkılıp çökmesi melhuz olan mahaller münasip surette taşlar ferşi-
le veyahut taşdan destek divarları inşasile tahkim ve muhafaza oluna
caktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz lüzumu tahakkuk eylediği halde tathir 
olunacak araziyi feyezanı miyahdan muhafaza etmek için cedvellere ve gö
le munsap olan akar sular boyunca sedler inşa edecektir. Sulann feyezanın
dan sathı miyahın yükselmesi ve sedlerin Sulann tesirinden zedelenmesi 
mah zurlarmm ref ve izalesi zımnında sedlerle kanalların sahili beyninde 



669 

mesafei kâfiye bırakılacaktır. Lüzumu takdirinde işbu sedlere kazıklar 
rekzi veya eşcar garsile muhafaza olunacaktır. Salifüzzikir sedlerin sathı 
âlâsı topraklar basılıp yerleştikden sonra feyezanı miyahda suların vasıl 
olacağı derecei irtifadan lâakal elli santimetre kadar mürtefi bulunacak 
surette yapılacaktır. Bunların sathı âlâsının arzı iki metreden dun olma
yacaktır. Fakat bu derece arzı olan sedler zürram mürur ve uburuna hiz
met edebildiği halde dört metreye iblâğ edilecektir, işbu sedler sathı ma
illerinin kaidelerile irtifalan iki ile üç mabedinde bulunacak ve suların 
tesirile bozulması muhtemel olan mahallerinde çimen ekilerek veya taş 
ferşedilerek veyahud çalı çırpı vazolunarak muhafaza olunacaktır. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz cedveller ve su yolları ve hendekler in
şa ve küşad ederek rakit suların cereyanını temin edecektir. Ameliyatı 
türabiyeye mahsus toprak alınması için hendekler ve çukurlar küşadına 
lüzum görüldüğü halde bu misillû hendek ve çukurlar tathir ve tanzifi 
mümkün olmayan mahallerde açılmayacaktır. Mecraların su yollan ve 
hendekler vasıtasile sularını akıtmak mümkün olmayan çukur mahalleri 
ağaç gars veyahut bendler inşasile tanzif ve tathir olunarak civar arazi 
ile emlâk muhafaza edilecektir. 

Madde 7 — Sahibi imtiyaz suların cereyanı için yapılacak cedveller 
ve sedlere müsadif olan yolların kemakân ipkasına mecbur olacak ve 
ameliyatı taırhiriyenin icrasından dolayı mürur ve «buru ahali munkati 
olmamak üzere iktiza eden mahallere muvakkat yollar ve küprüler in
şa edecektir. 

Madde 8 — Sahibi imtiyaz Hükümeti seniye tarafından vukubula
cak talep üzerine bataklıklar dairesi dahilinde olup efradı nas uhdesinde 
bulunan veya kendilerine terk ve furuht olunan arazi kıt'aları hakkında 
her gûna malûmatın itasına mecbur olacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz imalâtla cereyanına halel gelmiş veya
hud mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine olarak mecrayı 
kadimlerine ircaa mecbur olacak ve ameliyatın tesadüf edeceği nehir 
ve çaylar ve cedveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne taıtbikan 
nıedaıhil ve meharici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Ticaret ve Nafıa 
Nezareti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cinsden 
edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve 
müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyli
yecektir. Akar sular ve umuma mahsus olan yollar ile hususî tarikler 
üzerine inşa olunacak küçük ve büyük köprüler ile su yol lan ve tünel 
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ve su mecralarının şivlerinde yapılacak destek ve kapaklar misillû kâf
fei inşaatı sınaiye su kireçile gayet muhkem surette kârgir olarak inşa 
olunacaktır. Şu kadar ki geçid ve köprü döşemelerile kapaklarının müte
harrik olan aksamında ahşap istimal olunabilecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ced-
vel ve sedler ve destek ve kapaklar ve büyük ve küçük köprüler ile su 
yollarının ve sathı zemin geçidlerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve hey-
atını mübeyyin ve meşruh bir cedvel rapt edecektir, imalâtı sınaiye hari
taları iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 12 — Ameliyatın haritaları tasdik olunduktan ve ameliyata 
muktazi arazi üzerine vaz'ı alâim ile tahdid ve tayin kılındıktan sonra 
mukavelenamenin altıncı maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müte
ferriatının tesisine lüzum olan arazinin mubayaası ve tesellüm muame
lâtına mübaşeret olunacaktır. İşbu araziden üzerinde ebniye olmayan 
mahallerin haritası beş binde bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan 
veyahut bağ ve bahçe olan mahallarin haritası binde bir mikyasında tan
zim kılınacaktır. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret etmezden evvel 
masarifi kendisine aid olarak feyezanı miyahda su basması muhtemel 
bulunan yerlerdeki araziyi tahdid edecektir, işbu tahdidi arazi Hükü
meti mahalliye tarafından tayin olunacak bir fen komisyonunun tahtı 
nezaretinde ve alâkadar veya vekilleri muvacehesinde icra olunacak ve 
tahdidi arazi haritasile mazbatsının musaddak suretleri imalâtın kat'ı 
haritalarının hini takdiminde Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edile
cektir. 

Madde 14 — Ameliyat kamilen hitampezir olduktan sonra sahibi 
imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere imalât dairesinde vaki 
araziye alâkadar olan arazi sahipleri 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 nezaretinde ola
rak bittanzim bunların ve hini tahdidde tutulacak prose verballerin birer 
sureti musaddakasım Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim eyliyecektir. 

İKİNCİ FASIL 

imalâtın hüsnü halde muhafazasile isledilmesi beyanmdadır 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz tathir edeceği arazinin tekrar bataklık 
haline rücuunu men ve arazinin güzelce zer edilmesi için imalât ile mü-
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teferriatını ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikesfni daima hüsnü' 
halde ve emniyetbahş olacak bir surette bulundurmağa ve arazinin işle-
dilmesini tatil ettirir bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir^ 

Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında teehhür ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usut ve mizamı veçhile 
ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edip de icabını icra 
etmediği surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere arazinin 
hüsnü hale vaz'ı için Canibi Hükümetten idaresine vaz'ıyed olunarak 
tamiratı lâzıme icra ve bu uğurda vukubulacak masarif arazi hasılatın' 
dan istifa olunacak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirile
cektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile inkizayı müddeti 
imüyaziyede olunacak muamelâta 

dairdir 

Madde 16 — .Sahibi imtiyaz mukavelenamemin on dokuzuncu mad
desinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt oldu
ğu halde olvakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan 
edevat ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bir bedel tayin oluna
rak müzayedeye konulacak ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde 
tekarrür eder ise anın marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın 
taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede tekarrür edecek bedelden 
müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan 
sahibi imtiyaza ita kılınacaktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl ol
madığı halde evvelce takdir olunan bedelden münasib miktar tenzil 
olunarak altı ay müddet sonra ikinci defa bir müzayede daha icra edi
lecek ve bu dahi neticesiz kalır ise müzayedeye mevzu şeyler hukukun
dan sakıt olan sahibi imtiyaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın Devletin 
malı olacak ve kefalet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı 
Devletten zaptolunacaktır. 

Madde 17 — imtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiyaz 
iska memurları için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını 
ve sabit makinalan ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru iskaiyeye 
mahsus olmayan sair aşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâ 
bedel ve her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile Devlete 
devir ve teslim edecektir. Makina ve araba ve alâtı inşaiye ve tamiriytr 
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ve mahrukat ve her nevi levazımat gibi umuru iskaiye için lâzımgelen 
«şyayı menkuleye gelince Hükümeti seniye bunları muhamminlerin tak
dir edecekleri bedel mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki Devle
tin mubayaa edeceği levazımat muamelâtı iskaiyenin altı ay işledilmesi 
için muktazi olan miktarı mütecaviz olmayacaktır. Müddeti imtiyaziye
nin hitamından beş sene evvel imalâtı iskaiyenin hüsnü halde olmadığı 
îndetteftiş Devletçe anlaşılır ise sahibi imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı 
keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise Hükümet derhal 
imalâtı iskaiyeyi ve müteferriatını yedi idaresine alarak sahibi iantiv az he
sabına olarak tamiratı lâzımeyi icra ile imalâtı iskaiyeyi hüsnü hale vaz 
etmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıka
rıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve noksan zuhur eder 
ise ikmal ettirilecektir. 

No: 167 — Men'i esaret hakkında kaleme alınan arne<J» »ımı: 
minin Hükümeti seniye murahhası tarafından 

imzası hakkında mazbata 

Afrika üserası ticaretinin men'i ve mesailini müzakere için Briik-
selde içtima etmiş olan konferansda kaleme alınıp saltanatı senive mu
rahhası canibinden irsal ve icra kılınan tebligat üzerine tadilâtı lâzirne 
icra ettirilmiş olan senedi umuminin murahhası müşarünileyh tarafından 
imzası istizanına dair meclisi acizanemizden kaleme alınan mazbata man
zuru âli buyurularak mezkûr senedi umuminin otuz dördüncü maddesin
de sefinelere ve yelkenleri üzerine lâtin hurufatı ile mensup olduğu li
man isminin vesair hıısusatı mukarrerenin yazılması iktiza edeceği mu
harrer olup meni esaret için hahren tahdit edilen mıntakada Basra kör
fezi ve Bahri Ahmer dahi dahil olması cihetile havalii mezkûre bu şartla 
mukayyet olmak lâzım geliyor ise oralardaki yerli sefainde devletin 
lisanı resmisinden gayri hurufat istimali saltanatı seniyenin hukuku 
istiklâl ve hakimiyetine münafi olacağından bunun tashihi esbabının mü
zakeresinle beraber altmış ikinci maddesinde üserayı beytiyenin bir su
retle idhal ve imrar ve ihraç olundukları bilcümle nukat üzerinde dü
veli akide tarafından nezaret ve dikkati müessire icrası muharrer olma
sına nazaran devletler meni ticareti esaret için her hangi bir noktayı 
bahren nezaret akına almak bahanesile oraya donanma «evkine kadar 
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varmaları melhuz olduğundan memaliki salhanenin her noktasında meni 
esaret kanunnamei hümayunu ahkâmının muhafazasında takayyüd göste
rilerek düveli akidenin müdahalelerine zerre kadar vesile verilmemesi 
ve birde esir ticaretinin men olunacağı yerlere gidecek olan misyoner
lerin düveli akide tarafından himayeleri ve düveli mumziye kendi müs-
temlekâtîarında kadınlar için darülâcize ve azad olunan çocuklar için 
dahi darütterbiyeler tesisini teshil eyliyecekleri senedi umumide mukay-
yed bulunmuş olup şarkî Afrika ahalisinin kısmı küllisi müslüman ol
masına ve bu senet münderecatında saltanatı seniyenin dahi menafîinin 
istilzam edeceği hususattan istifade edebilmesi musarrafı bulunmasına 
binaen Sudan ve Borno ahalisinin salâıbeti diniyelerini muhafaza etmek 
ve bu sayede Af likanın sair memalikindeki sekenei islâmiyeyi dahi aka
idi diniyece bir takım avrupalı misyonerlerin iğfaîâtından kurtarmak 
için oralara münasib mahallerden vaizler gönderilip icab eden yerlerde 
islâm namına darülâcize ve darütterbiyeler tesis edilmesi maddelerinin 
dahi başkaca mevkii tezekkür ve mülâhazaya vaz'ı ile neticesinin de ba 
mazbata arzı atebei ulya kılınması muktezayi iradei seniyei cenabı padi-
şahiden olduğunu mübelliğ 12 zilkade 1307 tarihli tezkerei hususiye me-
yanei bendegânemizde mütalea edildi. 

Vakıa sefaini Osmaniyeye Devletin lisanı resmisinin gayri buruş" 
ile işaret vaz'ı münasib olamıyacağı cihetle bu bapta isabeti efzayi sü-
nuh olan iradei seniyei cenabı cihanbani mantuku münifi veçhile sefa
ini mephuseden Osmanlı gemilerinin isim ve hüviyetlerine dair vazolu
nacak alâmet ile hususatı sairei mukarrerede lâtin hurufatı yerine Os
manlı hu ruf ve rakkamı istimal olunması daha münasib göründüğünden 
buna dair bir kaydi ihtirazi dermeyenile senedi umumiyi imza etmesi 
için murahhası müşarünileyhe mezuniyet itası ve meni esaret kanunna
mei hümayunu ahkâmının muhafazasınca iltizamı takayyüt olunması zım
nında Bahriye Nezaretile sair icab eden mahallere tebligatı müekkide 
icrasile beraber cümlei emrü fermanı hümayunu mülükâneden olduğu 
üzere Afrikadaki sekenei islâmiyenin muhafazai akaidi diniyeleri için 
mahali lâzimeye vaizler irsali ve mevakii mukteziyede islâm namına da 
darülâcize ve darütterbiyeler tesisi şayanı itina mevadı mühimmeden 
olmasile bu babda dahi aid olduğu devair ile bilanuhabere icabatı ka
rarlaştırılarak ayrıca arz ve istizanı müttahiden bittezekkür mazbatai 
maruzai mezkûre takımile arz ve takdim kılındı ise de olbabda ve katıbei 
ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

T. 1 C. 6 F. *3 
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Arz tezkeresi 

Afrika üserası ticaretinin men'i ve mesailini müzakere için Brük-
selde içtima etmiş olan konferansta kaleme alınıp saltanatı seniye mu
rahhası canibinden irsal olunmuş olan senedi umuminin murahhası mü
şarünileyh tarafından imzası istizanına dair mazbatai maruza üzerine 
şeref sadır olan iradei seniyei cenabı padişahiyi mübelliğ 12 zilkade 1307 
tarihli tezkerei hususiyei devletleri meclisi mahsusu vükelâda ledelmü-
talea olbabda cereyan eden müzakeratı havi kaleme alınan mazbata takı-
mile arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hususunda her ne veç
hile emrü fermanı hümayunu cenabı cihan bani müteallik ve şerefsüdur 
buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri 
terkim olundu efendim. 

15 zilkade 1307, 20 haziran 1306 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzum âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahi müteallik ve şerefsüdur buyurulrouş olmakla olbab
da emri ferman hazreti veliyül emrindir. 

16 zilkade 1307, 21 haziran 1306 

N o : 1 6 8 — Karadağ hududunda mer'alar mes'elesinin hüsnü 
hal ve faslı için Erkânı Harp Mirlivalarından Tahir 

Paşanın memuriyeti hakkında irade 

15 zilkade 1307, 20 haziran 1306 

Tarafı seraskeri ile muhabereyi şamil olup melfufatile meyanei 
bendegânemizde mütalea olunan tezkere mealinden müsteban olduğu 
üzere ipek sancağı dahilinde Brane kazası hıristiyanlarile Rogovalılar 
beynindeki münazaanın men ve teskini için livai mezkûra gönderilmiş ve 
Rogova ile Şekûlar beynindeki yayla mes'elesini kuvvei cebriye ile fasl 
etmek üzere Karadağ Hükümeti canibinden hududa asker sevkile teca-
vüzata tasaddi olunmasından ve Rogovalılarla Gosinelilerin mukabeleye 
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kıyam etmelerile beynelahali heyecan hasıl olmasından dolayı ahalinin 
tezyidi cüretini müstelzim olur mutalâasile îpekte tevkif edilmiş olan 
bir tabur askerin esas vazifesi temini asayiş için hükümeti mahalliyeye 
muavenetten ibaret olacağına nazaran sureti hareketine dair verilecek 
talimatın kumandanlığa bildirilmek üzere Babıâlice bittayin dairei 
askeriyeye tebliği muktazi olduğundan ve Karadağ hükümetinden vaki 
olan iltimas üzerine Çetine sefareti seniyesinin iş'arı veçhile bu işin 
hüsnü tesviyesi münaziünfih olan meraların haddi faslını tayin hususun
da hükümeti seniye canibinden bir an evvel bir karar ittihazına ve mez
kûr meralarda alâkadar olan taraf ahalisinin haddi fasıl tayinine değin 
oralarda müdahelelerinin menine mütevakkıf olarak bizim taraf ahali
sinin mezkûr meralara gidip gelmelerini men için muaveneti askeriyeye 
lüzum görünür ise icrai icabına müsaraat olunacağından işbu meralar 
haddi fasıhnın tayini için Karadağ hükümeti tarafından tayin olunacak 
memurlar ile birlikte bulunmak üzere Erkânıharbiye Mirlivalarından 
olup Karadağ hududu üzerinde kuleler inşasına memur bulunan Tabir 
Paşanın hudud işlerince malûmat ve memuriyeti sabıkası cihetile bu işe 
memuriyeti izbar olunup vakıa münazaayi mezkûrenin hal ve faslı lâzı-
meden olmasına göre bunun için tarafeynden memurlar tayini ve buna 
tarafı hükümeti seniyeden bermucibi iş'ar seraskerî paşayı mumaileyhin 
memuriyeti münasib görünmüş olduğundan mumaileyhin Karadağ hü
kümetinden dahi tayin olunacak memurlarla birleşerek işbu münazaanın 
meni tekerrürü vukuu için lâzım gelen haddi fasılın tayini hususunun 
bilmüzakere kararlaştırılması ve bu kararın husulüne kadar tarafeyn 
ahalisi beyninde bir gûna mücadele vukuuna mahal kalmamak üzere 
mezkûr meraların sinini sabıkada olduğu veçhile istimaline mümanaat 
olunmamakla beraber öte taraftan lâzım gelen memurun intihabı hu
susunun icabı veçhile Karadağ hükümetine tebliğinin sefareti seniyeye 
iş'arı bilittihat tasvib ve tezkerei mezkûre ile melfufatı Dahiliye Nezare
tinin buna dair olan tezkeresile maan arz ve takdim kılındı ise de olbabda 
ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemr efendimizindir. 

Arz tezkeresi 
Karadağ hududunda münazaünfih olan meralar mes'elesinin tara

feyn ahalisi beyninde bir gûna mücadele vukuuna mahal kalmamak üze
re hüsnü hal ve faslı için lâzımgelen haddi fasılın tayini zımnında tara
feynden memurlar tayini ve bu işe tarafı hükümeti seniyeden Karadağ 
hududu üzerinde kuleler inşasına memur olup hudud işlerince malûmatı 



bulunan Erkânıharbiye Mirlivalanndan saadetlû Tahir Paşanın memu
riyeti hususuna ve teferruatına dair tarafı valâyı seraskerî ile muhabereyi 
şamil tezkere üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata 
takımile arz ve takdim kılınmakla olbabda her ne veçhile iradei seniyei 
cenabı padişahi şeref müteallik buyrulur ise mantuku âlisi infaz edile
ceği beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

15 zilkade 1307, 20 haziran 1306 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri 
melfuflarile beraber manzuru âli olarak bu hudud işi zaten fasl edilmiş 
olduğundan bu sırada yanlışlık vukuile bittekrar münazaaya sebebiyet 
verilmemek şartile berveçhi arz ve istizan ifai muktezası hususuna ira
dei seniyei hazreti hilâfetpenahi şerefmüteallik buyrulmuş olmakla ol 
babda emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

16 zilkade 1307, 21 haziran 1306 

N o : 1 6 9 — Brükse l Konfe r ans ın ın Senedi U m u m i s i 

16 zilkade 1307, 21 haziran 1306 

Zatı Şevketsemat Hazreti Padişahı ile Almanya Devleti namına 
Haşmetlû Almanya İmparatoru ve Prusya Kralı ve Haşmetlû Avusturya 
İmparatoru ve Çek ve Macaristan Kralı ve Haşmetlû Belçika Kralı ve 
Haşmetlû Danimarka Kralı ve Haşmetlû İspanya Kralı namına Naibei 
Hükümet Haşmetlû Kraliçe ve Kongo Hükümeti müstakillesi hükümdarı 
ve Amerika Hükümeti Müctemiası Reisi ve Fransa Hükümeti Cümhuri-
yesi Reisi ve Haşmetlû Britanyayı Kebir ve İrlanda memaliki müctemi
ası Kraliçesi ve Hindistan tmparatoriçesi ve Haşmetlû İtalya Kralı ve 
Haşmetlû Felemenk Kralı ve Lüksemburg Grandükası ve Şehametlû İran 
Şahı ve Haşmetlû Portekiz ve Elgar Kralı ve Haşmetlû Rusya İmpara
toru ve Haşmetlû İsveç ve Norveç Kralı ve Fehametlû Zengibar Emiri. 

Üserayı zenciye ticaretinden mütevellid cinayat ve tahribata hitam 
vermek ve Afrika yerli ahalisini sureti müessirede himaye ile kıt'ai va-
siai mezkûreye niamı sulh ve medeniyeti temin etmek ve tevarihi muh
telif ede Devletler tarafından bu mealde ittihaz olunan kararları ezsernu 
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tasdik ile netayici müstahsalayı itmam eylemek ve husulü kendilerince 
matlûp ve mültezem olan eserin ikmalini temin edecek kâffei tedabiri 
kararlaştırmak azmi kavisinde bulundukları cihetle İngiltere Hükû-
metile müttef'ikan Belçika Hükümeti tarafından vaki olan davet üzerine 
bu maksada mebni Brükselde bir konferans akdine karar vermiş ve bu
nun için Zati Şevketsemat Hazreti Padişahî Haşmetlû Belçika Kralı Haz
retleri nezdinde fevkalâde ve murahhas orta elçileri bulunan ricali Dev
leti Aliyeden Saadetlû iten Karatoodori efendi Hazretlerini. Almanya 
Devleti namına olarak Haşmetlû Almanya İmparatoru ve Prusya Kralı 
Hazretleri mabeyincisi ve Müşaviri has ve Haşmetlû Belçika Kralı Haz
retleri nezdinde fevkalâde ve murahhas orta Elçisi bulunan Siyör «Fre-
derik Jan Kont Dalonslin» ile Sefaret Müşaviri hası ve Almanya Dev
letinin «Amsterdam» Jeneral Konsolosu Siyör «Kilyomgo Harnig» i 

Haşmetlû Avusturya imparatoru ve Çek ve Macaristan Kralı Haz
retleri mabeyincisi ve Haşmetlû Belçika Kralı Hazretleri nezdinde fev
kalâde ve murahhas Orta Elçisi bulunan Siyör «Rudolf Kont Kivetöller-
miç» i 

Haşmetlû Belçika Kralı Hazretleri vükelâsından fevkalâde ve mu
rahhas Orta Elçi unvanını haiz olan Siyör «Oğüst Baron Lambermon» ile 
Belçika Hariciye Nezaretinde Müdürü Umumî Siyör «Emil Banteg» i 

Haşmetlû Danimarka Kralı Hazretleri Danimarka Devletinin An-
vers Jeneral Konsolosu Siyör «Frederik Jorj Şak dö Brokdorf» u. 

Haşmetlû İspanya Kralı Hazretleri namına Naibei Hükümet Haş
metlû Kraliçe Hazretleri Haşmetlû Belçika Kralı Hazretleri nezdinde 
fevkalâde ve murahhas Orta Elçisi bulunan Don Jozego Peterz dö Eğire'yi-

Kongo Hükümeti müstakilesi hükümdarı Hazretleri Kongo Hükü
meti müstakilesi Hariciye Dairesinin Müdürü Umumisi Siyör «Edmon 
Vanetyold» ile Belçika Mahkemei Temyizi Azasından Siyör «Oğüst 
Vanmaldeküm» ü 

Amerika Hükûmatı Müctemiası Reisi Hazretleri Haşmetlû Belçika 
Kralı Hazretleri nezdinde fevkalâde ve murahhas Orta Elçisi bulunan 
Siyör «Edvin Hez teri» ile Siyör «Hanri Şekon Sankord» u. 

Fransa Hükümeti Cümhuriyesi Reisi Hazretleri Haşmetlû Belçika 
Kralı Hazretleri nezdinde fevkalâde ve murahhas Orta Elçisi bulunan 
Siyör «Alber Bore» ile Orta Elçi unvanını haiz olan ve Fransa Hariciye 
Nazırının Kalemi Mahsus Müdürü bulunan Siyör Jori Kongordan» i. 

Haşmetlû Britanyayı Kebir ve İrlanda Memaliki Müctemiası Kra-
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liçesi ve Hindistan Imparatoriçesi Hazretleri Lordlar Meclisi azasından 
ve Haşmetlû Belçika Kralı Hezretleri nezdinde fevkalâde ve murahhas 
Orta Elçisi bulunan Lord «Veyuyan ile Sir Conkirk» i. 

Haşmetlû italya Kralı Hazretleri Haşmetlû Belçika Kralı Hazretleri 
nezdinde fevkalâde ve murahhas Orta Elçisi bulunan Siyör «Fransuva 
Dörentris Baron demontanaro» ile fevkalâde ve murahhas Orta Elçi 
unvanını haiz olan Siyör «Tomas katalâni» yi Haşmetlû Felemenk Kralı 
ve Lüksemburg Grandükası Hazretleri Haşmetlû Belçika Kralı Hazretleri 
nezdinde fevkalâde ve murahhas Orta Elçisi bulunan Siyor «Lüi Baron 
Kirikdohrannin» i. 

Şehametlû Iran Şahı Hazretleri Haşmetlû Belçika Kralı Hazretleri 
nezdinde fevkalâde ve murahhas Orta Elçisi bulunan General Nazar 
ağayı Haşmetlû ve Portekiz ve Elgaro Kralı Hazretleri Meclisi has ve 
Heyeti ayan azasından Fahrî vükelâlık unvanını haiz olan ve Haşmetlû 
Belçika Kralı Hazretleri nezdinde fevkalâde ve murahhas Orta Elçisi bu
lunan Siyor «Hanrik Demasdo Perire Kotino» yu. 

Haşmetlû Rusya İmparatoru Hazretleri Haşmetlû Belçika Kralı 
Hazretleri nezdinde fevkalâde ve murahhas Orta Elçisi bulunan kurena-
sından Siyör «Liyon Prens Orosof» ile Rusya Hariciye Nezareti Meclisi 
azayı daimesinden müşaviri has Siyör «Frederik Demartens» i. 

Haşmetlû İsveç ve Norveç Kiralı Hazretleri mabeyincisi ve Haş
metlû Belçika ve Felemenk Kıralları Hazeratı nezdinde orta elçisi bulu
nan siyor «Şarl Debornistam»ı. 

Ve Zengibar Hâkimi tarafından sir «Jon Kiri» ile siyor «Kilyom 
Gohernig» i murahhas tayin buyurmuş olduklarından mumaileyhim yo
lunda ve muntazam görünen ruhsatnameleri hamil oldukları halde me
vaddı aüiyeyi kararlaştırmışlardır. 

BtRİNCt FASIL 

Esir ticareti icra olunan memalik - menşelerde 
ittihaz olunacak tedabir 

Madde 1 — Devletler Afrikanın içeri taraflarında esir ticaretini 
men için tedabiri atiyenin en müessir tedabir olduğunu beyan ederler. 

Evvelâ: Afrikada mileli mütemeddinenin hakimiyeti veya himayesi 
tahtında bulunan arazide hidematı idare ve "adliye ve diniye ve askeri
yenin tedricen tensiki. 
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Saniyen: içeri taraflarda araziye malik olan devletler muamelei 
himayetkârane veya tenkiliyeleri esir ticareti münasebetile harap olan 
mahallerde sureti müessirede muamelâtı tenkiliye ve himayetkârane icra 
edebilmesi için mikdarı küllî asker ile işgal edilmiş bir takım mevkif-
lerin tedricen tesisi. 

Salisen: içeri taraflarda vaki mevakifi sahile raptedecek ve elyevm 
mevcud olan hamallık yerine daha ehven ve seri vesait tesisi maksadile 
dahilî sulara ve büyük akıntılar ve şelâleler ile munkatı büyük ve kü
çük nehirlerin ciheti ulyasına bissuıhule duhule müsaid olacak turuk ve 
maabirin ve hususan demiryolların inşası. 

Rabian: Kabili seyrisefain olan dahilî sular ile göller üzerinde -
sevahilde tesis edilecek mevakii müstahkemenin muzahereti tahtında ola
rak - vapurlar işlettirilmesi. 

Hamisen: Karakol ve mevkiflerin sahil ve merkezi idareler ile mu
haberatını temin edecek hututu telgrafiyenin tesisi. 

Sadisen: Mevakif beyninde ve mevakif ile sevahil arasındaki tu
ruku muvaredatı muhafaza ve mevakifi mezkûrenin harekâtı zecriyesini 
teyid ve turuk ve meabirin emniyetini temin etmek üzere sevkiyatı as
keriye ve seyyar kollar tertibi. 

Sabian: Esir ticaretinin sirayet ettiği kâffei arazide eslihai nariye 
ve hiç olmaz ise eslihai cedide ile mühimmat idhalâtının tahdidi. 

Madde 2 — Her devletin kendi sularında tertib eylediği mevkifler 
ile dahilî karakol gemileri ve bunların mensub oldukları liman kara
kolları üsera zabtını men ve esir ticareti tariklerini sed etmekten ibaret 
olan başlıca memuriyetlerinden gayri vezaifi atiye ile dahi yani: 

Evvelen: Mevkifin aid olduğu hükümetin hakimiyeti veya himayesi 
tahtında bulunan yerli ahaliye veya ahalii müstakileye ve karibüzzuhur 
bir tehlike halinde muvakkaten ahalii saireye dahi istinatgah ve indel-
icab bir melce olmak ve yerli ahaliyi kendilerini müdafaaya ikdar etmek 
ve aşayir beynindeki muharebatı dahiliyeyi hakem usulile taklil eylemek 
ve bunları ameliyatı zer'iye ile harf ve sanayie alışdırıp saadeti halleri
ni tezyid ve dairei medeniyete idhal ve lâhmı beşerin ekli ve insan zebbi 
gibi adatı vahşiyenin ref ve izalesini istihsal eylemek. 

Saniyen: Teşebbüsatı ticariyeyi terviç ve himaye etmek ve hususan 
yerliler ile münakid hizmet mukavelâtını bitteftiş teşebbüsatı mezkûre
nin meşruiyetine nezaret eylemek ve daimî ziraat merkezlerile müessesatı 
ticariyenin tesisini tehiye eylemek. 
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Salisen: Mevafik civarında tesis olunan veya edilecek olan kâffei 
heyatı mezhebiyeyi tefriki din olunmaksızın himaye ermek. 

Rabian: Hizmeti sıhhiyeyi ifa eylemek ve keşfiyatı fenniye icrasına 
memur seyyahin ile Afrikada esir ticaretini men ve izaleye çalışanların 
kâffesini müsafireten kaıbul ile haklarında muavenette bulunmak vazife-
lerile dahi mükellef olacaklardır. 

Madde 3 — Afrikada hakkı hakimiyet veya hakkı himaye icra eden 
devletler beyanatı sabıkalarını tasdik ve tasrih ederek esir ticaretinin 
men ve izalesi hususunu ilcaatı ahvale göre gerek balâda muharrer ve
sait ve gerek kendilerinin tensib edecekleri kâffei vesaiti saire ile tedri
cen ve herkesi kendi müstemlekâtında ve kendi idaresi tahtında takib et-
mekliği taahhüd eylerler. Düveli müşarünileyhim Afrikada münhasıran 
bir maksadı insaniyetperverane ile böyle bir vazifeyi ifa eden hükûmat 
lehinde dahi ahvali mümkünede mesaii cemile sarfedeceklerdir. 

Madde 4 — Afrikada kuvvei hakimiyet veya hakkı himaye* icra 
eden devletler üçüncü madde mucibince deruhte ettikleri taahhüdatı im
tiyaz beratını haiz şirketlere kamilen veya kısmen tevdi edebilecekler 
ise de işbu sened ile derimde ettikleri taahhüdat için doğrudan doğruya 
mesul bulunacak ve bu taahhüdatın icrasını temin edeceklerdir. Devlet
ler malik oldukları arazide men'i ticareti üseraya muavenet arzusunda 
bulunan cemiyatı milliye ile efradı nas hakkında hüsnü kabul ve mua
venet ve himaye icrasını vadederler. Şu kadar ki düveli müşarünileyhim 
hukuku hakimiyet icrası hususu hariç tutulmak üzere cemiyat ve eşhası 
merkumeye bu babda evvelce mezuniyet ita ve bu mezuniyeti her vakit 
istirdad ve teftiş ve nezaret icra eylemek hakkını muhafaza eylerler. 

Madde 5 — Düveli âkide maddei hazıra ahkâmına muvafık kavanin 
ile zaten icabı icra edilmemiş ise işbu senedi umuminin tarihi imzasın
dan itibaren nihayet bir sene zarfında bir taraftan esir zabtı için çeteler 
teşkil ve bu çetelere muavenet edenler ve zükûrü baliğler ile etfalin uzuv
larını kat ve üseranın cebren zabtı maddesine iştirak eyliyenler hakkında 
nev'i beşere karşı su'i kasde müteallik ahkâmı cezaiyenin ve diğer taraftan 
esir kervancılarile esir nakil ve bey ve şera edenler hakkında hürriyeti 
şehriyeye taarruz maddelerine müteallik ahkâmı kanuniyenîn icrasını 
emir veyahut meclisi kavaninlerine teklif eylemeği taahhüd ederler. 

Balâda sunufu muhtelifesi zikr ve tadad olunan esir tüccarı ile esir 
kaçıranların şürekâ ve avenesi dahi bizzat failler hakkında terettüb eden 
ayni mücazat ile tedib olunacaktır. Cinayet veya cünhaların icra olun-
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dukları memleket Hükümetinin dairei nüfuzundan firar etmiş olanlar 
gerek harakâtı kanunşikenaneyi isbat eden hükümet tarafından ibraz olu
nan evrakı istintakiyenin tebliği veya kabahati müsbit diğer bir delilin 
iraesi üzerine derhal meydana çıkarıldıkları arazi hükümeti canibinden 
tahtı tevkife alınacak ve başka bir muamele icrasına hacet kalmaksızın 
lieclilmuhakeme mahakimi aidenin emrine hazır bulundurulacaktır. 
Devletler elyevm mevcud bulunan veya maddei hazıra ahkâmını icıaen 
neşir ve ilân edilecek olan kanun ve kararnameleri müddeti kalilei müm
küne zarfında yekdiğerlerine tebliğ edeceklerdir. 

Madde 6 — Afrikanın içeri taraflarında bir kervanın tevkif olun
ması veya dağıtılması üzerine sebilleri tahliye edilen üsera ahval müsa
ade eder ise memleketi asliyelerine iade olunacaklar ve aksi takdirde 
Hükümeti mahalliye üserayı merkumeye maişetleri ve arzu ettikleri halde 
memlekette tavattunları esbabını teshil edecektir. 

Madde 7 — Afrikada düveli mümziyenin himayesini istida edecek 
olan esir firarileri himayei mezkûreye nail olacak ve düveli müşarüni
leyhim tarafından resmen tesis olunan ordugâh ve mevkiflere veyahut 
Göl ve Nehirlerde seyrüsefer eden beylik sefinelerine kabul edilecekler
dir. Efrada aid olan mevakıf ve sefain evvelce Devletin müsaadesi mun
zam olmadıkça mültecileri kabul etmek hakkını icra edemeyeceklerdir. 

Madde 8 — Afrika ile münasebatta bulunan milletler eslihai nari-
yenin esir ticareti muamelâtınca ve yerli aşayir beynindeki muharebatı 
dahiliyece mazarratı azimeyi dai olduğunu ve eslihai nariye ve mühim
mat ticaretince tedabiri tahdidiye tesis edilmedikçe Afrika ahalisinin 
muhafazası hakkında Devletler tarafından izhar olunan arzuyu kat'înin 
icrası külliyen muhal ediğini bittecrübe anlamış olduklarından Devlet
ler hududlarının ahvali hazıraları müsaade ettikçe eslihai nariye ve hu-
susan şişhaneli ve usulü cedide üzere mamul esliha ile barut ve gülle ve 
hartuçların - maddei atiyede musarrah şerait tahtında ve bu maddede 
zikredilen ahval müstesna olmak üzere • sahilden mıntakai şimaliyenin 
yirminci derecesile mıntakai cenubiyenin yirmi ikinci derecesi beyninde 
ve garben Bahri Muhiti Atlasiye ve sarkan Bahri Muhiti Hindiye kadar 
mümted olan arazi ve müştemilâtına ve sevahilden yüz mili bahrî derece
sinde budu mesafede kâin Cezayiri mütecavireye men'i idhaline karar 
vermişlerdir. 

Madde 9 — Afrikada hakkı Hakimiyet veya hakkı himaye icra eden 

düveli mümziye müstemlekâtına eslihai nariye ile mühimmatının idhali-
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ne müsaade olunmak Iâzımgeldiği vakit zaten buna mümasil veya daha 
şiddetli bir usul icra edilmiyor ise işbu idhalât sekizinci maddede mu-
sarrah mıntakada berveçhi âti tanzim edilecektir, fdhal olunan kâffei 
eslihai nariye idarei hükümetin teftiş ve nezareti tahtında bulunacak 
olan umumî bir anbara masarif ve hatar ve hasarı idhal edenlere aid ol
mak üzere vaz edilecektir. Evvelce idarenin müsaadesi istihsal olunma
dıkça idhal olunan eslihai nariye ve mühimmatın hiç biri anbarlaıdan 
ihraç edilemeyecektir Zirde muharrer ahvalden başka her nevi esliha 
yani Şişhaneli ve mahzenli veya kıçtan dolar tüfenklerle eslihai mezkûre 
parçalarının ve Hartuç ve kapsül ile eslihai mezkûreye müteallik mü
himmatı sairenin ihracına müsaade olunmayacaktır. Hükümetler Deniz 
limanlarında teminatı lâzımeyi cami şerait tahtında olarak hususî anbar-
lar tesisine dahi müsaade edebilirler ise de işbu anbarlarda yalnız adi 
barut ile çakmak taşlı tüfenkler kabul olunup usulü cedide üzere olan 
esliha ile mühimmatları kabul edilemiyecektir. Kuvvei umumiyeyi tes
lih ve kendi müdafaalarını tensik için Hükümetler tarafından doğrudan 
doğruya ittihaz olunan tedabirden başka kendilerine verilen silâh ve mü
himmatın diğerlere ita ve terk veya furuht olunmayacağına dair temi
natı kâfiye veren kesan ve esliha ve mühimmatının münhasıran müda-
faai zatiyeleri için olduğunu musaddık Devleti metbuaları tarafından 
bir beyannameyi haiz olan seyyahin hakkında sureti hususiyede bazı istis-
naat kabul edilebilecektir. Fıkrai sabıkada musarrah ahvalde her bir 
silâh teftiş memurlan tarafından kayıd ve işaret olunacaktır. Bu memur
lar eşhası merkumeye silâh taşımak için silâh taşıyanın ismini ve silâhın 
damgasını mübeyyin ruhsat tezkeresi ita edecektir. Su'i istimal vukuu 
tahakkuk eyledikte istirdadı caiz olacak olan işbu ruhsat tezkereleri beş 
sene için ita olunacak ve fakat tecdid edilebilecektir. 

Ambara vaz ve idhal için balâda tayin olunan kaide barut hakkın
da dahi icra olunacaktır. Furuht olunmak için ambarlardan ancak çak
maklı tüfekler ve şişhanesiz tüfeklerle «esir ticareti» namile yad olunan 
adi barutlar ihraç olunabilecektir. Bu misillû esliha ve mühimmat liec-
lilbey ihraç olundukça memurini mahalliye işbu esliha ve mühimmatın 
hangi havalide furuht olunabileceğini tayin edeceklerdir. Esir ticareti 
icra olunan havali daima hariç tutulacaktır. Umumî ambarlardan esliha 
ve mühimmat çıkartmağa mezun olan eşhas furuht olunan işbu eslihai 
nariye ile barutların nereye gönderildiklerini ve ambarda kalan mikda-
nnı mübeyyin olmak üzere her altı ayda idareye mufassal defterler ita
sını teahhüd edeceklerdir. 
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Madde 10 — Hükümetler eslihai nariye ile mühimmatın idhal ve 
furuhtuna ve nakline dair olan kâffei ahkâm ve şeraitin mümkün mer
tebe tamamii icrasını temin etmek ve esliha ve mühimmatı mezkûrenin 
gerek hududu dahiliyelerinden idhal ve ihracını ve gerek esir ticareti 
mevcut olan havaliye doğru imrarını men için lüzum görecekleri kâffei 
tedabiri ittihaz eyliyeceklerdir. Esliha ve mühimmat senedi hazıra vaz'ı 
imza veya iştirak eden ve sahil üzerinde memaliki bulunan bir devlet 
arazisinden imrar edilecek ve senedi hazıra vaz'ı imza veya iştirak eden 
diğer bir devletin hakimiyeti veya himayesi tahtına mevzu memleke
tin içeri taraflarında ve^i araziye gönderilecek transit için taleb olunan 
müsaade reddedilemeyecektir. Meğer ki işbu ikinci devlet kendi arazisi 
üzerinde doğrudan doğruya denize müntehi bir limana malik ola bu 
liman muhabereden kamilen munkati olur ise transit müsaadesi reddolu-
namayacaktır. Transit için vukubulan her taleb dahilde müstemlekâtı 
bulunan Devlet tarafından verilmiş bir beyanname ibrazile teyid olun
mak lâzım gelip beyannamei mezkûr esliha ve mühimmatı mezkûrenin 
furuht olunmayacağına ve devlet memurlarına veya misyoner veya 
ticaret mevkiflerini himaye için lâzım gelen kuvvei askeriyeye veyahut 
beyannamede esamisi muharrer olan eşhasa mahsus bulunduğunu 
musaddık olacaktır. Mamafi sahil üzerinde arazisi bulunan devlet eğer 
dahilde şuriş zuhurunda veya muhataratı azimei saireden dolayı esliha 
ve mühimmat irsali maddesinin kendi emniyetini ihlâl edebileceğinden 
korkarsa esliha ile mühimmatın imrarını sureti istisnaiye ve muvak-
katede olarak tatil etmek hakkını muhafaza eder. 

Madde 11 — Devletler eslihai nariye ve mühimmat ticaretine ve ita 
olunan ruhsatnameler ile arazileri dahilinde icra olunan tedabiri tenki-
liyeye müteallik malûmatı yekdiğerine tebliğ edeceklerdir. 

Madde 12 — Devletler sekizinci ve dokuzuncu maddelerde tayin olu
nan memnuiyetlere muhalif harekette bulunanlar ile avene ve şürekâsını 
esliha ve mühimmatı memnuanm zabt ve müsaderesinden başka hareketi 
kanunşikenanenin ehemmiyetine ve her bir halin derecei vehametine 
göre cezayi nakdî veya hapis veyahut bu iki ceza ile tadilb edilmek için 
lâzım gelen tedabirin ittihaz veya parlamentolarına teklifini taahhüd 
eylerler. 

Madde 13 — Afrikada sekizinci maddede muayyen mıntakaya mut
tasıl müstamerata malik olan düveli mümziye hududu dahiliyelerinden 
mıntakai mezkûre havalisine eslihai nariye ve mühimmatın ve hiç olmaz 
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ise usulü cedide üzere imal olunmuş esliha ile hartuçlann idhalini men 
için tedabiri lâzime ittihazını deruhte ederler. 

Madde 14 — Sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü madde 
lerde münderiç olan usul on iki sene meriyülicra olacaktır. îşbu müd
detin inkizasından on iki ay evvel hükûmatı müteakidenin hiç biri usu
lü mezkûrun icrasına hitam vermek hakkındaki niyetini izhar veya işbu 
usulün tekrar gözden geçmesini taleb etmez ise usulü mezkûr iki sene 
daha medburiyülicra tutulacak ve her iki sene böyle olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

Kervanların yolları ve berren üsera nakli 

Madde 15 — İkinci madde mucibince tesisi mukarrer olan mevkif 
ve karakol gemileri ve karakollar ile dördüncü madde ahkâmına tevfi
kan her devlet tarafından kendi müstemlekâtında tesis veya tasdik olunan 
bilcümle mevakifi saire üserayı zenciye ticaretini menabiinden men veya 
üserayi himaye için muamelâtı tenkiliye ve rrhnayetkârane icra edecek
lerinden maada ahval müsaid olduğu mertebe ve tensikat idareleri terak
ki eyledikçe arazileri dahilinde üserayı zenciye tüccarının mürur ettikleri 
yollarda dikkat ve nezaret icra ve yolda bulunan kafileleri tevkif veya 
her nerede sureti meşruada harekete muktedir olurlarsa oralarda takib 
eylemek memuriyetini dahi haiz olacaklardır. 

Madde 16 — Sahil üzerinde vaki olup dahili memleketten gelen üse-
ranın bermutad mahalli mürurları veya noktai içtimaları oldukları ma
lûm olan havalide ve zaten düveli hakime veya harrriyenin icraatına tâ
bi sahile mücavir mıntakada kervanların başlıca yollarının nıkatı ilti-
sakiyesinde kafileleri tevkif ve üserayi itak etmek maksadile arazii mez
kûrenin aid olduğu devlet memurları tarafından üçüncü maddede mün
deriç şerait ve kuyudu ihtiraziye tahtında olarak karakollar tesis oluna
caktır. 

Madde 17 — Memleketin içeri taraflarından getirilen Ü3eramn fu-
ruhtunu veyahut sefaine irkâbını ve esir toplamak san'atile melûf kesan 
ile esir tüccarından mürekkeb çetelerin teşkilini ve bu çetelerin dahili 
memlekete doğru azimetini men için limanlarda ve sahile yakın havali
de memurini mahalliye tarafından bir nezareti şedide tertib ve icra oluna
caktır. Sahile veya sahil civarına gelen kervanlar ile memleketin içeri ta
raflarına ve sahibi memleket olan hükümet memurlarının tahtı işgalinde 
bulunan bir mahalle giden kervanlar semti maksudlanna muvasalat 
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eder etmez bunların kimlerden mürekkeb oldukları kemali dikkatle teftiş 
olunacaktır. İşbu kervanlara dahil olup gerek maskatı re'si olan memle
kette ve gerek esnayı rahda cebren esir edildiği veya kaçırıldığı veyahut 
kat'ı uzuv muamelesine duçar olduğu tebeyyün edecek olan kesanın cüm
lesi salıverilecektir. 

Madde 18 •— Düveli müteakideden her birinin müstemlekâtında me
murini idare itak olunan üserayı himaye ve mümkün ise vatanlarına iade 
ve esbabı maişetlerini tedarik etmek ve ezcümle ortada kalan etfalin terbi
yesi ve yerleştirilmesi esbabını istihsal eylemek vazifesile mükellef ola
caklardır. 

Madde 19 — Beşinci maddede musarrah ahkâmı cezaiye üseranın 
berren nakli ve icrayı ticareti maksadına müstenid muamelâtın bini icra
sında irtikâb olunan cinayet veya cünhalar her ne vakit sabit olur ise 
haklarında tatbik ve icra olunacaktır. İşbu senedi umumide musarrah 
ahkâma mugayir harekette bulunmasından dolayı duçarı mücazat olmuş 
olanlar üserayı zenciye ticaretinin icra olunduğu memalikte bir muame-
lei ticariyeye teşebbüs etmezden evvel bir kefil iraesine mecbur olacak
lardır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Bahren esir ticaretinin men ve ilgası 
birinci fıkra ahkâmı umimiye 

Madde 20 — Düveli mümziye üserayı zenciye ticaretinin el'an mev
cud olduğu mıntakai bahriye dahilinde daha müessir bir surette men ve 
ilgasını temin için bilittifak bazı tedabir ittihazının lüzum ve münase
betini tasdik ederler. 

Madde 21 — Mıntakai mezkûre bir taraftan ('Basra Körfezi ve Bahri 
Ahmer sevahili dahil olduğu halde) Bülücistandan «Kangalan» (Kilman) 
burnuna kadar mümted olan Bahri Muhiti Hindi sevahili ve diğer ta
raftan bir hat itibarile mahduddur. İşbu hattı itibarî evvelâ Kangalan 
dairei nısfınneharını arzı cenubinin yirmi altıncı derecesine müsadif olan 
noktaya kadar takib eder. Ve hattı mezkûr ile birleşdikten sonra badehu 
«Amber» burununun dairei nısfınneharine tesadüf edinceye kadar «Ma-
dagasgar» ceziresinin sahili şarkî ve şimalisinden yirmi mil açık ola
rak cezirei mezkûreyi sarkan dolaşır. Bu noktadan itbaren mıntakanın 
hududu «Resülhad» burnunun yirmi mil açığından bihnürur Bülücistan 
sahiline müntehi olan bir hattı münhani ile tayin olunmuştur. 
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Madde 22 — İşbu senedi umumiyi imza edip de esir ticaretinin meni 
için beyinlerinde mukavelâtı mahsusa mevcud olan Devletler mukavelâtı 
mezkûrenin denizde muayene ve taharri ve zabtı sefain hakkı mütekabi
line müteallik ahkâmını zikrolunan mıntakaya hasır ve tahdide müttefi-
kan karar vermişlerdir. 

Madde 23 — Düveli müşarünileyhim hakkı mezkûru mikdarı isti
abı beşyüz tonilâtodan dun olan sefaine hasr ve tahdidini dahi karar
laştırmışlardır. İşbu şart brttecrübe lüzumu sabit olduğu anda betekrar 
gözden geçirilecektir. 

Madde 24 — Üserayı zenciye ticaretinin men'i için düveli müşarün
ileyhim beyninde münakit muahedatın kâffei ahkâmı sairesi işbu senedi 
umumî ile tadil olunmadıkça mer'iyülicra kalacaktır. 

Madde 25 — Düveli mümziye sancaklarının bilâ mezuniyet küşa-
dına mümanaat etmek ve sancaklarını küşada mezun sefineler ile üsera 
naklini men eylemek için tedabiri müessire ittihazını deruhte ederler. 

Madde 26 — Düveli mümziye üserayı zenciye ticaretile mel uf eş
hası zahire ihraca medar olabilecek malûmatın sürati teatisini teshil için 
iktiza eden kâffei tedabirin ittihazını deruhde ederler. 

Madde 27 — Lâakal bir muhtelit daire ihdas ve zengi'barda tesis 
edilecektir. Hükûmatı müteakide kırk birinci maddede musarrah kâffei 
evrakı ve esir ticaretini mene salih her gûna malûmatı dairei mezkûre-
reye isal etmeği deruhde eylerler. 

Madde 28 — Düveli mümziyeden birinin sancağını hamil bir harp 
sefinesine iltica eden her esir derakab sureti katiyede itak olunacak ve 
fakat hukuku umumiyeye müteallik bir cinayet veya cünha irtikâp et
miş ise emri itak kendisini mahakimi aideden kurtaramayacaktır. 

Madde 29 — Kendi rızası olmaksızın yerli bir sefine derununda 
mevkuf olan her esir hürriyetini taleb etmek hakkını haiz olacaktır. İşbu 
senedi umumî mucibince sefaini mez-kûredeki kesanın cetvelini tedkik 
ve teftiş etmek hakkını haiz olan düveli mümziye memurları merkum 
esiri itak edebilecekler ve fakat bu esir hukuku umumiyeye aid bir 
cinayet veya cünha irtikâb etmiş ise frakından dolayı mahakimi aidiye-
ye tebaiyetten vareste olamayacaktır. 

İkinci fıkra sancağın istimaline ve karakol sefineleri tarafından 
icra olunacak dikkat ve nezarete dair nizamname evvelâ yerli sefaine 
sancak itasına ve tayfa cetveli ile zenci yolcuların esamisini mübeyyin 
manifestoya dair kavaid. 
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Madde 30 — Düveli mümziye yirmi birinci maddede gösterilen mın-
taka dahilinde kendi sancaklarını küşada mezun olan yerli sefineler ile 
sefaini mezkûrenin icra ettikleri muamelâtı ticariye hakkında nezareti 
kaviye icrasını deruıhde ederler. 

Madde 31 — Zirde münderiç iki şarttan birini cami olan yani ev
velâ yerlilerin usulü veçhile inşa veya teçhiz edilmiş olduğu haricen 
meşhud olan saniyen süvarisile tayfasının kısmı azamı Bahri Muhiti Hin
di ve Bahri Ahmere veya Basra körfezi sahilinde vaki memleketler aha
lisinden bulunan sefaine yerli sefine iti âk olunur. 

Madde 32 — Düveli müşarünileyhimden birinin sancağını küşad 
etmek mezuniyeti badema ancak şeraiti selâsei atiyeyi ifa eden yerli se
finelere ita olunacaktır. 

Evvelâ: sefain mücehhizleri veya sahihleri sancağım küşad etmek 
istedikleri devletin tebaa veya mabmilerinden bulunmalıdırlar. 

Saniyen: Bunlar istidayı mezuniyet zımnında müracaat ettikleri 
hükümetin dairei idaresi dahilinde emlâke mutasarrıf olduklarını isbat 
etmeğe veyahut tediyesine mahkûm olabilecekleri cezayı nakdileri temin 
için bir kefaleti mutebere irae eylemeğe mecbur olacaklardır. 

Salisen: Merkumlar ile sefine kapdanı hüsnü say ashabından ol
duklarını ve hususile üserayi zenciye ticaretinden dolayı hiç bir vakit 
mahkûm olmadıklarını isbat etmelidirler. 

Madde 33 — îta olunan mezuniyet her sene tecdid olunmak lâzım-
gelecek ve sefine hangi devletin sancağını hamil ise o Devlet memurları 
tarafından daima tatil veya ref olunabilecektir. 

Madde 34 — İzin tezkeresi sefinenin hüviyetini isbat için tarifatı 
lâzımeyi havî olacak ve kapdanm nezdinde bulunacaktır. Yerli sefinenin 
ismile tonilâtosunun mikdarı lâtin hurufile sefinenin kıç tarafına kak
ma olarak muharrer ve menkuş olacak ve mensub olduğu liman isminin 
ilk harfi veya harfleri ile limanı mezkûrca olan kayıd numarası siyah 
renkte olarak yelkenler üzerine basılacaktır. 

Madde 35 — Sefinenin hareket edeceği limanda sancağını hamil ol
duğu Devletin memuru tarafından kaptana bir kıta tayfa cetveli ita olu
nacak ve işbu cetvel sefinenin her teçhizinde veya nihayet bir sene in'ki-
zasında ve şeraiti atiye mucibince tecdid olunacaktır. 

Evvelâ: Tayfa cetveli hini harekette anı ita eden memur tarafından 

vize edilecektir. 
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Saniyen: Hiç bir zenci gemici sıfatile bir sefineye kabul olunamaz. 

Meğer ki sefinenin mensub olduğu devlet memuru veya böyle bir 
memur bulunmadığı halde sahibi memleket olan hükümet memurları 
tarafından evvelce isticvab edilip hüsnü rızasile hizmete girdiği sabit 
ola. 

Salisen: Hükümeti mezkûre tayfa veya tayfa yamağı olan miçolar 
adedinin sefain mikdarı istiabı veya teçhizatile gayri mütenasib olma
masına dikkat edecektir. 

Rabian: Azimetlerinden evvel tayfayı isticvab etmiş olacak olan 
memur bunları tayfa cedveline kayıd ve herkesin ismi hizasına e j'câli 
mahsusasını muhtasaran dercedecektir. 

Hamisen: Birinin yerine diğerinin gösterilmesini lâyikile men için 
tayfaya bir alâmeti farika dahi ita olunabilir. 

Madde 36 — Bir sefinenin kaptanı zenci yolcu almak istediği zaıman 
sancağını hamil olduğu devletin memuruna ve bu memur bulunmadığı 
halde Hükümeti mahalliyeye beyanı keyfiyet etmelidir. Yolcular isticvab 
olunacaklar ve bunların kendi rızalarile sefineye rakib oldukları 
tebeyyün eder ise her birinin ismi hizasına eşkâli mahsusasını ve ez cüm
le boyu ile zükûrdan veya inasdan bulunduğunu mübeyyin mahsus bir 
manifestoya kaydedileceklerdir. Zenci çocuklar ebeveyinleri veya mute
ber adamlar refakatinde bulunmadıkça yolcu sıfatile kabul olunamaz. 
Hini harekette yolcular yoklama edildikten sonra bunların manifestosu 
salifüzzikir memurlar tarafından vize edilecektir. Eğer sefinede yolcu 
yoksa keyfiyeti tayfa cedvelinde sarahaten zikr ve beyan olunacaktır. 

Madde 37 — Sefinenin mahalli maksudu olan limana veya esnayı 
rahda uğradığı limanlara muvasalatında kaptanı tayfa cedveli ile ledel-
icab evvelce ita olunan yolcu manifestolarını mensub olduğu Devlet me
muruna ve bulunmadığı halde Hükümeti mahalliyeye ibraz edecektir. 
Bu memurlar mahalli maksuda vürud veya esnayı rahda bir limanda 
tevakkuf eden yolcuları muayene ve bunların karaya çıktıklarını mani
festoya keydedecekleri gibi sefinenin hini hareketinde dahi tayfa def-
terile menifestoyu betekrar vize edecekler ve yolcuları yoklama eyliye
ceklerdir. 

Madde 38 — Afrika sevahili ile cezayiri mütecavirede düveli müm-
ziyeden birine mensub bir memurun bulunduğu mahaller haricinde bir 
yerli sefineye hiç bir zenci yolcu irkâb edilmiyecektir. Yirmi birinci mad
dede muayyen mıntaika dahilinde düveli mümziyeden birine mensulb 
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bir memurun bulunduğu mahaller haricinde ve memuru mumaileyh ha
zır bulunmadıkça yerli sefineden hiç bir zenci yolcu karaya çıkarıla
mayacaktır. İşbu ahkâmın ihlâlini müstelzim olan ashabı mücbire se
finenin mensub olduğu devletin memuru veyahut bu memur bulunma
dığı halde müttehim olan sefinenin uğradığı limanın Hükümeti mahalli-
yesi tarafından tedkik edilecektir. 

Madde 39 — Otuz beşinci, otuz altıncı, otuz yedinci ve otuz seki
zinci maddelerin ahkâmı bütün göğertesi ve on neferden ziyade taifesi 
olmayan ve atide muharrer iki şartın birini ifa eden sefinelere şamil de
ğildir. 

Evvelâ: Kara sularında münhasıran saydı mahi ile iştigal etmek. 

Saniyen: Sahilden beş milden ziyade tebaüd etmeksizin hükümeti 
îuahalliyenin muhtelif limanları beyninde sevahili mütecavireye seyrü
sefer eylemek. Bu muhteli* sefain icabına göre hükümeti mahalliye ve
yahut konsolos tarafından bir ruhsatı mahsusa alacaklardır. Numunesi 
işbu senedi umumiye merbut olup istihsali malûmata mahsus dairei muh-
teliteye tebliğ edilecek olan işbu ruhsatname kırkıncı maddede münderiç 
şerait tahtında olarak her sene tecdid veyahut iptal olunabilecektir. 

Madde 40 — Düveli mümziyeden birinin sancağını küşade mezun 
olan veyahut otuz dokuzuncu maddede musarrah ruhsatnameyi istihsal 
etmiş olan bir sefinenin kaptan ve mücehhiz veya sahibinin esiı ticareti 
icra veya bu ticarete tasaddi ettiği nizamen tahakkuk eder ise zikrolunan 
mezuniyet veya ruhsat derhal red veya ibtal edilecektir. Bundan başka 
üçüncü faslın ikinci fıkrası ahkâmına muhalif kâffei harekâtın müteca
sirleri düveli mümziyeden her birine mahsus kavanin mucibince duçarı 
mücazat edilecektir. 

Madde 41 — Düveli mümziye atide zikrolunan evrakın numuneleri
nin dairei muhteliteye ita etmeği deruhde yelerler. 

Evvelâ: Sancak küşadı ruhsatnamesi. 

Saniyen: tayfa cedveli. 

Salisen: Zenci yolcuların manifestosu. 

Münderecatı her memlekete mahsus nizamata göre tehalüf edebile
cek olan evrakı mezkûre Avrupa lisanlarından biri ile muharrer malû
matı atiyeyi bieyyühal havi olacaktır. 

Sancak küşadı mezuniyetine dair. 

Evvelâ: Sefinenin ismile mikdarı istiabı ve teçhizat ve eb'adı asli
yesi. 

T. 1 C. 6 F. U 
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Saniyen: Kayıd numarasile sefinenin mensub olduğu limanı müş'ir 
harf. 

Salisen: Ruhsatnamenin tarihi istihsalile bunu ita eden memurun 
sıfatı. 

Taife cedveline dair. 

Evvelâ: Sefine ile kaptan ve mücehhiz veya sahihlerinin isimleri. 

Saniyen: Sefinenin mikdarı istiabı. 

Salisen: Sefinenin kayıd numarasile mensub olduğu limanın ismi 
ve semti maksudu 

ve yirmi beşinci maddede münderiç malûmat 

Zenci yolcuların manifestosuna dair. 

Bunları nakleden sefinenin ismile otuz altıncı maddede zikrolunup 
yolcuların lâyikile tayini hüviyetlerine mahsus olan malûmat. 

Düveli mümziye sancaklarının küşadı hakkında mezuniyet ita olu
nur olunmaz bu mezuniyeti havi evrakın musaddak suretlerinin ve me
zuniyeti mezkûreye ref ve iptal edilmiş ise bu babdaki haberin kendi 
konsolosları veyahut Hükümeti mahalliye tarafından sür'a t i mümkine ile 
dairei mezkûreye isali zımnında lâzımgelen tedabiri ittihaz edeceklerdir. 

İşbu madde ahkâmının yalnız yerli sefinelere mahsus evraka* şü
mulü vardır. 

Saniyen: Maznun olan sefinelerin tevkifi beyanındadır. 

Madde 42 — Düveli mümziyeden birine aid sefaini Harbiyenin 
süvarileri mikdarı istiabı beş yüz tonilâtodan dun olan ve salifülbeyan 
mıntaka dahilinde tesadüf edilen bir sefinenin esir ticaretile iştigal etti
ğine veya bilâ mezuniyet sancak küşad ettiğine dair şübhe hasıl ederler 
ise evrakı sefineyi tedkik edebileceklerdir. İşbu madde kara sularında 
hakkı kazanın ahvali hazırasınca hiç bir tebeddülü istilzam etmez. 

Madde 43 — Evrakı sefinenin tedki'ki için elbisei resmiyesini lâbis 
bir Bahriye Zabiti bir sandala rakiben maznun olan sefineye irsal oluna
bilecek ve fakat bu niyette bulunulduğu sefinei mezkûreye seslenerek 
evvele bildirilecektir. 

Tevkif edilen sefineye gönderilen zabit kemali itidal ve nezaket i le 
harekete mecbur olacaktır. 

Madde 44 — Evrakı sefinenin tedkiki atide muharrer evrakın mua

yenesinden ibaret olacaktır. 
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Evvelâ: Yerli sefineler için kırk birinci maddede musarrah evrak. 

Saniyen: Sefaini saire için mer'iyülicra kalan muahedat veyahut 

mukavelâtı muhtelifede münderiç evrak. 

Evrakı sefinenin tedkiki hususu ancak maddei atiyede musarrah 
ahval ve şerait tahtında tayfa ve yolcuların yoklama olmalarını istil
zam eder. 

Madde 45 — Bir sefinenin muayenesi veyahut hamulesinin tedkiki 
yalınız 22 nci maddede musarrah mukavelâtı mahsusayı akdeden veya 
edecek olan devletlerden birinin sancağını hamilen seyrüsefer eden se-
fain hakkında ve mukavelâtı mezkûre ahkâmına tevfikan icra olunabilir. 

Madde 46 — Zabit tevkif edilen sefineden çıkmazdan evvel mensub 
olduğu memleketin usul ve lisanı üzere muharrer ve vukuatı müsbit bir 
mazbata tanzim ve imza ve tarihini vaz edecektir. Tevkif olunan sefine
nin kapdanile şahitler lüzum görecekleri kâffei izahatı mazbataya ilâve 

ettirmek hakkını haiz olacaklardır. 

Madde 47 — Ecnebi sancağını hâmil bir sefineyi tevkif etmiş olan 
bir harp sefinesinin süvarisi her halde hareketi vakıasının esbabı muci-
besini mübeyyin bir rapor tanzim ile hükümeti metbuasma irsale mec
burdur. 

Madde 48 — Zikrolunan lâyihanın bir hulâsasile sefinei mevkufeye 
gönderilen zabit tarafından tanzim olunan mazbatanın bir sureti sür'ati 
mümkine ile dairei muhteliteye irsal edilecek ve dairei mezkûre dahi es
nayı rahda tevkif olunan sefine hangi devlet sancağını küşad etmiş ise 
o devletin en yakın konsolosuna veya hükümeti mahalliyesine tebliğ ey-
liyecektir. Evrakı mezkûrenin nüshai saniyeler dairenin evrak ve ku-
yudu meyanmda hıfzedilecektir. 

Madde 49 — Mevaddı sabıkada beyan oluan muamelâtı teftişiyenin 
ifası üzerine karakol sefinesinin süvarisi esnayi rahda sefinei mevkufede 
esir ticareti icra olunduğu veya sefine kaptanının veya mücehhizinin 

bilâ mezuniyet sancak küşad ve hile irtikâb veya esir ticaretine iştirak 
ettiğine dair delâili kaviye mevcud olduğu hakkında itminan hasıl ederse 
sefinei mevkufeyi sancağını küşad ettiği Devletin mıntaka dahilinde 
memuru bulunan en yakın limana götürecektir. 

Devleti mümziyenin her biri balâda zikrolunan ahvalde mıntaka 
dahilinde harekete salâhiyei olacak ya konsoloslarla Hükümeti mahalliye 
veyahud memurini mahsusayı tayin ile dairei muhteliteye bildirmeği 
deruhde eder maznun olan sefine mensub olduğu Devletin bir karakol 
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sefinesi bunu almağa muvafakat eder ise icabı takdirde ona dabi teslim 
olunabilir. 

Salisen zabt olunan sefainin tahkikat ve muhakemesi meyanındadır. 

Madde 50 — Maddei sabıkada gösterilidiği veçhile bir sefinei mev-

kufeyi ahz ve teslim eden Hükümet kendi milletinin kavanin ve nizamatı-
ııa tatbikan ve ecnebi karakol sefinesi zabitanından biri hazır bulunduğu 
halde tahkikatı mükemmele icrasına mübaşeret eyliyecektir. 

Madde 51 — Tahkikatı vakıa üzerine bilâ mezuniyet sancak küşad 
edildiği tebeyyün eder ise sefinei mevkufe anı zaptedenin emri tahtın
da kalacaktır. 

Madde 52 — Bir sefinenin derununda satılmak üzere üsera bulun
duğu yahud mukavelâtı mahsusada musarrah esir ticaretine müteallik 
muamelâtı saireye cür'et edildiği ledettahkik sabit olur ise sefine ile ha
mulesi tahkikatı icra eden Hükümetin tahtı muhafazasında olarak mahcuz 
kalacaktır. Sefinenin kaptanı ile tayfası elli dördüncü ve elli altıncı mad
delerde gösterilen m eh ak im e havale ve esirlerin badelhüküm sebilleri 
tahliye kılınacaktır. 

tşbu maddede musarrah ahvalde itak olunmuş üsera hakkında 
düveli mümziye beyninde akdedilen veya akdolunacak olan mukavelâtı 

mahsusaya tevfikan muamele edilecektir. Bu gibi mukavelât mevcud 
olmadığı takdirde üserayı merkume mümkün ise memleketi asliyelerine 
iade olunmak üzere Hükümeti mahalliyeye teslim kılınabilecektir. Aksi 
takdirde Hükümeti mahalliye üserayı merkumenin esbabı maişetlerini 
ve arzu ettikleri halde memlekette tevattunlarını mümkün mertebe teshil 
edecektir. 

Madde 53 — Sefinenin bigayri hak tevkif edildiği tahkikattan sabit 
olur ise yolundan alıkonulmuş olan bu sefinenin duçar olduğu zarar ve 
hasar nisbetinde tazminat taleb ve istihsaline hakkı olacak ve tazminatı 
mezkûrenin mikdarı tahkikatı icra eden hükümet tarafından tayin kılı
nacaktır. 

Madde 54 — Bir sefineyi zahteden vapurun zabiti kendisi hazır ol
duğu halde icra edilen tahkikatın netayicini kabul etmediği takdirde key-
fiyat sefinei meVkufenin sancağını küşad ettiği devletin mehakimine bi
hakkın havale edileoekdir. İşbu kaidece istisna vukubulmayacaktır, Şu 
kadar ki ihtilâf elli üçüncü maddede musarrah tazminatın mikdarınca 
ise bu tazminatın mikdarı maddei atiyede gösterildiği üzere hakem va
sıtasile tayin olunacaktır. 
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Madde 55 — Sefineyi tevkif eden vapurun zabiti ile tahkikatı icra 
eden hükümet kırk dört saat zarfında birer hakem tayin ve bu iki ha
kem dahi yirmi dört saat zarfında bir hakemi salis intihab edeceklerdir. 
Hakemler mümkün mertebe düveli mümziye sefaret memurlarile kon
solosları veya memurini adliyesi meyanından intihab olunmalıdır. Üc
retle düveli mümziye hizmetinde bulunan yerliler asla hakem tayin olu
namaz. Hüküm ekseriyeti ara ile ita olunur. Ve kat'î addedilmek lâzım-
gelir. Heyeti hakemiye müddeti mezkûre zarfında teşekkül etmediği tak
dirde tazminat ve faiz ve zarar ve hasar hakkında ikinci fıkranm elli 
sekizinci maddesi ahkâmına tevfikan muamele olunacaktır. 

Madde 56 — Davalar müttehimler hangi milletin sancağını küşad et
mişler ise o milletin mahkemesine bilâimhal havale edilecektir. Mamafih 
konsoloslar veyahut müttehimlerin mensub oldukları hükümetin bu bab-
da sureti mahsusada tayin edilmiş olan sair memurları mahakim maka
mında hüküm itasına hükümeti metbuaları tarafından mezun edilebilirler. 

Madde 57 — Üçüncü faslın ahkâmına muhalif harekâtın muhake
mesi düveli mümziyeye tâbi memalikte cari olan kavaninin müsaade 
ettiği derecede sathiyen icra olunacaktır. 

Madde 58 — Sefinei mevkufenin esir ticaretile asla iştigal etme
diğini mübeyyin mabkemei milliye veya altmış birinci maddede musar
rah memurin tarafından ita olunan kâffei ilâmat derhal icra olunacak 
ve sefinei mezkûre yoluna devamda kamilen serbest bırakrlacaktır. Bu 
halde daii şüphe bir sebebi meşru Olmaksızın tevkif veya rencide ve taz
yik edilmiş. olan sefinenin kaptanı veyahut mücehbizi zarar ve ziyan 
talebetmek hakkını haiz olacak ve bu zarar ve ziyanın mikdarı doğ
rudan doğruya işe alâkadar olan hükümetler beyninde bilittifak veya
hud hakem vasıtasile tayin kılınıp sefinenin bigayri hak tevkif edildi
ğini mutazammın ilâmın tarihi itasından altı mah zarfında tediye edi
lecektir. 

Madde 59 — Mahkûmiyet vukuunda sefinei mahcuze bunu tevkif 
edenin menfaatine olarak müsadere edilecek ve kapdanile tayfası ve töh
metleri sabit olan kâffei eşhası saire irtikâb ettikleri cinayet veya cün
haların derecei vehametine göre ve beşinci maddeye tevfikan düçan 
mücazat edilecektir. 

Madde 60 — Ellinci maddeden elli dokuzuncu maddeye kadar olan 
mevaddm ahkâmı esir ticaretine müteallik davaları rüyet etmek üzere 
elyevm mevcud olan veya ileride teşkil olunacak olan mahakimi mah-
susanm salâhiyetine ve usulü muhakemesine asla halel iras etmez. 
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Madde 61 — Düveli mümziye salifüzzikr mmtaka dahilinde seyrü
sefer eden sefaini harbiyeleri süvarilerine üçüncü faslın ahkâmını icra-
en ita edecekleri talimatın yekdiğerine tebliğini deruhte ederler. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Kavanini mevzuaları esareti beytiyenin vücudüne müsait 
olan memalike üsera izamı 

Madde 62 — 'Kavanini mevzuaları esareti beytiyenin vücuduna 

musaid olan ve bundan dolayı Afrika dahilinde veya haricinde vaki 
müstemlekâtına memurini mahalliyenin tekayyüdatına rağmen Afrika 
üserası gönderilmekte olan düveli müteakide üserayı merkumenin idhal 
veya transit tarikile nakil ve ihraçları ticaretini men etmeği taahhüd 
ederler, üserayı merkumenin idhal ve imrar ve ihraç olundukları bi'l'-
cümle nikat üzerinde Düveli müşarileyhim canibinden mümkün mer
tebe en müessir ve şiddetli surette dikkat ve nezaret icra edilecektir. 

Madde 63 — Maddei sabıka ahkâmını icraen tevkif edilen üsera 
bunları zabt ve tevkif eden memurin canibinden ahval müsaid olduğu 
takdirde memleketi asliyelerine iade olunacaklardır. Her halde üserayı 
merkume yedlerine memurini aide canibinden ıtıknameler verilecek ve 
esbabı maişetlerini tedarik için memurini mumaileyhim canibinden hi
maye ve muavenete mazhar olacaklardır. 

Madde 64 — Fürceyabı firar olup 62 nci maddede musarrah devlet
lerden birinin hududuna muvasalet eden her esir hür addolunacak ve 
memurini aideden ıtıkname taleb etmek hakkını haiz olacaktır-

Madde 65 — 63 üncü ve 64 üncü maddelerde zikrolunan üsera hak
kında her ne gûna ahvalden dolayı olursa olsun icra olunan muamelei 
bey'i ve furuht veya muamelâtı saire keenlemyekün hükmünde addolu
nacaktır. 

Madde 66 — Altmış ikinci maddede zikir ve beyan olunan devlet
lerden birinin bayrağını hamil yerli sefainin esir ticareti muamelâtile 
iştigal ettiklerine dair bazı emareler mevcut ise uğradıkları limanların 
memurini mahalliyesi sefaini mezkûrenin gerek limanlara duhul ve ge
rek huruçlarında tayfa ve yolcularını kaviyen muayene ve teftiş edecek 
ve sefaini mezkûre denmunda üserayı zenciye bulunursa gerek sefine 
gerek ithamına mahal görünecek bilcümle eşhas aleyhine ikamei dava 
edecektir. Sefain derununda bulunan üseraya bu sefaini zapteden memu
rin marifetile ıtıknameler verilecektir. 



695 

Madde 67 — Afrika üserasrnı idhal ve nakil ve bunların ticaretile 
iştigal edenler ve üserayı merkumeden etfal veya sinni rüşde baliğ olan 
zükûru rüculiyetten mahrum eyliyenler veyahut bu ticaretle meluf olan
lar ile şeriki töhmetleri bulunanlar haklarında beşinci maddede mu
sarrah mevaddı cezaiyeye muvafık bir takım mevaddı cezaiye tertib ve 
tanzim edilecektir. 

Madde 68 — Düveli mümziye üserayı zenciye ticaretinin men'ine 
dair tarafı eşrefi Hazreti Padişahiden 16/4kânunuevvel sene 1889 fi 22 rebi
ülâhir sene 1307 tarihinde tasdik buyurulan kanunnamenin haiz olduğu 
ehemmiyeti azimeyi teslim ettikleri gibi memurini saltanatı seniye cani
binden alelhusus kıt'ai Irakiyenin sahili garbisinde ve bu sahili Asyada 
vaki sair memaliki şahaneye rapteden turuk üzerinde nezareti kaviye icra 
olunacağından emindirler. 

Madde 69 — Şehametlü İran Şahı hazretleri kara sularında Basra 
ve Umman körfezlerinin kendi hakkı hakimiyetine tâbi sevahili ile içer
lerde vaki ve üsera nakline mahsus olan turuk üzerinde nezareti mües
sire icrasına muvafakat eder. Binaenaleyh hükkâm ve memurini saireye 
bu babda iktidar ve salâhiyeti lâzime verilecektir. 

Madde 70 — Zengibar hakimi hazretleri Afrika üserası tüccarının 
berren ve Bahren irtikâp ettikleri cinayat ve cerayimin men ve zecri hu
susunda en müessir surette müzaheret icrasına muvafakat eder. Bu mak
sada mebni Zengibar m emal ikinde tesis kılınacak mehakim beşinci mad
dede musarrah mevaddı cezaiyeyi temamile tatbik ve icra edeceklerdir. 
Gerek işbu senedi umumî ahkâmınca ve gerek Zengibar hakimile eslâfı 
canibinden bu iş hakkında sadir olan kararnameler mucibince azad edi
len üseranın hüriyetlerini lâyikile temin için Zengibarda ıtıknameler 
itasına mahsus bir kalem tesis edilecektir. 

Madde 71 — Düveli müteakidenin politika memurları ile Bahriye 
zabitanı her nerede esir ticareti icra olunur ise bunu men için Hükümeti 
mahalliye mukavelâtı mevcude dairesi dahilinde icrayı muavenet edecek
lerdir. Mumaileyhim üserayı Zenciye ticaretinin icrasından dolayı hu-
dusuna bais olacaklan deavide hazır bulunmak hakkını haiz olacaklar ise 
de müzakerata iştirak edemeyeceklerdir. 

Madde 72 — Afrika üserasının gönderilecek memleketlerin memu
rini 18 inci maddede muayyen makasıd için ıtıknameler itasına mahsus 
kalemler veya bunların yerine kaim olacak müessesat tesis eyliyecekler-
dir. 
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Madde 73 — Düveli mümziye esir ticaretini men için bilcümle ma
lûmatı m üf i denin yekdiğerlerine tebliğini teahhüd ettikleri cihetle işbu* 
faslın ahkâmını hangi hükümetlere müteallik ise o hükümetler tevkif 
ve azad edilen üseraya dair malûmatı istatistikiye ile esir ticaretini men 
için kanunen veya idareten ittihaz olunan tedabiri evkatı muayyenede 
düveli saire ile teati edeceklerdir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Senedi umuminin temini icrasına mahsus müessrsat 
Birinci fıkra - Daierei muhtelitei Bahriye 

Madde 74 — Yirmi yedinci madde ahkâmınca Zengibarda muhtelit 
bir daire tesis olunmuştur. Düveli mümziyeden her biri dairei mezkûrede 
bir memur bulundurabilecektir. 

Madde 75 — Uç devlet tarafından memurlar tayin edilince dairei 
mezkûre teşekkül etmiş olacaktır. Dairei mezkûre vazaifinin sureti icra
sını mübeyyin bir nizamname kaleme alacaktır. Bu nizamname dairei 
mezkûrede memur bulundurmak niyetini izhar eden düveli mümziyenin 
tasdikine derhal tebliğ olunacak ve düveli müşarünileyhim tarafından 
bu babda müddeti kalilei mümkine zarfında karar verilecektir. 

Madde 76 — Dairei mezkûrenin masarifi maddei sabıkada beyan 
olunan düveli mümziye beyninde müsavaten taksim olunacaktır. 

Madde 77 — Zengibar muhtelit dairesi mıntakai bahriyede esir ti
caretinin men'ini teshil edebilecek bi'l'cümle evrak ve malûmatı cem'a 
memur olacaktır. Bunun için düveli mümziye evvelâ kırk birinci madde
de beyan olunan evrakı saniyen kırk sekizinci maddede musarrah rapor
ların hülâsasile zabıtnamelerin suretini salisen kırk dokuzuncu madde 
ahkâmınca tevkif olunan sefain hakkında icrayı muameleye salâhiyeti; 
olan memurini mahalliye veya konsoloshane memurlarile memurini 
mahsusayı mübeyyin defteri rabian elli. sekizinci madde ahkâmınca ita 
olunan hüküm ve kararların suretini hamisen mıntakai mezkûrede esir 
ticareti muamelâtile meluf olan eşhasın zahire ihracına medar olacak, 
bilcümle malûmatı sürati mümlkine ile dairei mezkûreye ita etmeği ta
ahhüd eylerler. 

Madde 78 — Dairenin hazinei. evrakı düveli mümziyenin yirmi bi
rinci maddede tayin olunan mıntakai hududu dahilinde harekete mezun 
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bahriye zabitanile memurini mahalliye veya adliyeye ve Hükümeti mat' 
buaları tarafından sureti mahsusada irae ve tayin olunan ve konsolos
lara daima küşade olacaktır. Muhtelit daire evrak ve defatirini tetebbüa 
mezun olan zabitan ve memurini ecnebiyeye elsinei şarkiyeden biri 
üzere muharrer evrakın Avrupa lisanlarından birine tercümelerini itaya 
mecbur olacağı gibi kırk sekizinci maddede beyan olunan tebligatı dahi 
icra edecektir. 

Madde 79 — Zengibarda dairei merkeziyesile münasebatta buluna

cak ikinci derecede bir takım daireler alakadar olan devletler beyninde 

evvelce hasıl olacak bir itilâf mucibince mıntakanın bazı cihetlerinde 

tesis olunabilecektir. İşbu daireler düveli mezkûre memurlarından mü-

rekkab olacak ve 75 inci ve 76 ve 78 inci maddeler ahkâmına tevfikan 

tesis kılınacaktır. 77 nci maddede musarrah evrak ve malûmat mınta

kanın o kısmına taallûk ettiği halde bu havalinin memurini mahalliyesi 

ile konsoloshane mamurları tarafından doğrudan doğruya irsal oluna

cağı gibi maddei mezkûrede beyan olunan Zengibar dairesine dahi teb

liğ edilecektir. 

Madde 80 — Zengibar muhtelit dairesi her senenin ilk iki ayı zar

fında senei sabıka esnasında kendi muamelâtile ikinci derecede daire

lerin muamelâtı hakkında bir rapor tanzim edecektir. 

ikinci fıkra — Esir ticaretine dair evrak ve malûmatın devletler 

beyninde sureti teatisi. 

Madde 81 — Devletler evvelâ idareye müteallik mevcud olan veya

hut işbu senedi umumî ahkâmını icraen tanzim kılınan kavanin ve niza-

matın metinlerini saniyen üserayi zenciye ticaretine ve tevkif ve azad 

olunan üseraya ve esliha ve mühimmat ve müskirat ticaretine dair malû

matı istatistikiyeyi en vasi surette ve en kalil müddet zarfında yekdiğe

rine tebliğ edeceklerdir. 

Madde 82 — işbu evrak ve malûmat Brükselde Hariciye Nezaretine 

merbut bir ka'lemi mahsus vasıtasile teati olunacaktır. 

Madde 83 — Zengibarda tesis olunan muhtelit daire senei sabıka 

muamelâtı hakkında sekseninci maddede beyan olunan raporla yet

miş dokuzuncu madde mucibince tesis olunacak ikinci derece dairelerin 
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muamelâtı hakkındaki raporu her sene Brükseldeki kalemi mahsusa isal 
edecektir. 

Madde 84 — Evrak ve malûmatı mezkûre cem ve evkatı muayyene-
de neşrolunarak düveli mümziyenin cümlesine tebliğ kılınacaktır. Her 
sene seksen birinci ve seksen üçüncü maddelerde musarrah olup kavanin 
ve umuru idareye ve istatistiklere müteallik olan evrakın bir fihristi neş
rolunacaktır. 

Madde 85 — Kalem ve muhabere ve tercüme ve tab masarifi düveli 
mümziye tarafından sureti mütesaviyede tesviye olunacak ve Brükselde 
Hariciye Nezareti marifetile tahsil olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FIKRA 

ltak olunan üseranın sureti himayesi 

Madde 86 — Düveli mümziye azad edilen üserayı kendi müstemle
kelerinde himaye etmek vazifesini tasdik ettikleri cihetle yirmi birinci 
maddede tayin olunan mıntaka limanlarile müstemlekâtı mezkûrenin 
hangi mahallerinde Afrika üserası zabtolunur ve mürur ve muvasalet 
ediyor ise oralarda (eğer mevcud değil ise) kendilerince kâfi addolu
nacak miktarda devair ve müessesat teşkilini teabMd ederler devair ve 
müessesatı mezkûre 18 inci 52 nci 63 üncü ve 66 nci maddeler ahkâ
mına tevfikan üserayı mezkûreyi ıtık ve azad ve himayeye bilhassa me
mur olacaklardır. 

Madde 87 — Üserayı ıtık ve azad etmeğe memur daireler veyahut 
bu hizmetle mükellef memurin ıtıknameleri ita ve tescil edeceklerdir. 
Esir ticareti veya sureti gayri meşruada muamelei tevkifiye vukuu ihbar 
olunur veyahud bizzat üsera tarafından müracaat vukubulur ise mezkûr 
daireler veya memurini merkume üseranın ıtık ve azadını ve mücriminin 
tevkifini temin için sür'ati mümkine ile hareket edeceklerdir. Esir huku
ku umumiyeye müteallik bir cinayet veya cünha ile müttehim ise ıtıkna-
melerin itası hiç bir veçhile tehir olunamayacak ve fakat ıtıknamelerin 
itasından sonra cinayet veya cünha hakkında usulü muhakemei adiye 
mucibince icrayı tahkikata ibtidar Olunacaktır. 

Madde 88 — Düveli mümziye kendi müstemlekelerinde kadınlar 
için darülaceze ve azad olunan çocuklar için dahi darütterbiye tesisini 
teshil edeceklerdir. 
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Madde 89 — îtak olunan üsera hüriyetlerinden istifade hususunda 

mazharı himaye olmak için dairelere daima müracaat edebileceklerdir. 

Azad olunan bir esirin elinden ıtıknamesini almak veyahut esiri huriye-

tinden mahrum eylemek için her kim hile ve desise veya cebir ve şiddet 

istimal eder ise esir taciri addolunacaktır. 

ALTINCI FASIL 

Müskirat ticareti hakkında tedabiri tahdidiye 

Madde 90 — Düveli mümziye müskiratın su'i istimalinden ahalii 

mahalliyece hasıl olan netayici maneviye ve maddiyeden bihakkın endi-

şenak olmuş olduklarından 91 inci 92 nci ve 93 üncü maddeler ahkâmını 

sahilden yüz mili bahrî bir mesafeye kadar sahile yakın Cezayir dahil 

olduğu halde arzı şimalinin yirminci ve arzı cenubinin yirmi ikinci de

recesi ile mahdud bulunan garben Bahri Muhiti Atlasiye ve sarkan dahi 

Bahri Muhiti Hindiye müntehi olan bir mıntaka dahilinde tatbik ve ic

raya karar vermişlerdir. 

Madde 91 — İşbu mıntakanın bazı havalisinde gerek itikadatı mez-

hebiye ve gerek esbabı saireye mebni inbikden geçirilmiş müskirat isti

mali mutad olmadığı veya bu adetin tevessü etmediği tahakkuk eder ise 

devletler havalii mezkûreye müskiratın idhalini men edeceklerdir. Ora

larda inbikten geçirilmiş müskiratın imali dahi memnu olacaktır. Her 

devlet kendi müstemlekâtında veya ziri himayesine mevzu memalikte 

müskiratın idhali memnu olan mıntakanın hududunu tayin edecek ve 

işbu hududun güzergâhını altı ay zarfında düveli saireye iş'ara mecbur 

olacaktır. Ancak yerli olmayan ahalinin sarf ve istihlâkine mahsus olup 

her hükümetin tayin edeceği usul ve şerait tahtında idhal olunacak olan 

mahdudülmikdar müskirat için memnuiyeti mezkûre hilâfına hareket 

olunabilecektir. 

Madde 92 — Memmnuiyet usulüne tâbi olmayıp derununa müskirat 

idhali elyevm serbest olan veyahut santigrat elli derece ispirto halindeki 

müskiratın her yüz litresi on beş frankdan dun bir duhuliye resmine tâbi 
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bulunan mıntaka havalisinde müstemlekâtı olan veyahut icrayı himaye' 

eden Devletler işbu senedi umuminin tarihi imzasından itibaren üç sene 

müddet için santigrad elli derece ispirto halindeki müskiratın her yüz 

litresi başına on beş frank duhuliye resmi tarhetmeği deruhde ederler, 

tşbu üç sene müddetin inkizasında resmi mezkûr diğer .üç senelik bir 

müddet için yirmi beş franga iblâğ olunabileceği gibi altıncı senenin 

nihayetinde mümkün olduğu halde doksan birinci maddede münderiç 

memnuiyet usulü mevcud olmayan mmtaıkada akal derecede bir resim 

kararlaştırmak için salifüzzikir tarifelerden mütehassıl netayici bilmu-

kayese tedkik ile bu esas üzerine gözden geçirilecektir. 

Düveli mümziye elyevm rüsumu ipka ve işbu maddede musarrah 

akal dereceden ziyade bir mikdara iblâğ etmek hakkını haiz oldukları 

havalide bu hakkı muhafaza ederler. 

Madde 93 — Doksan ikinci maddede musarrah havalide imâl olu

nup dahili memlekette sarf ve istihlâke mahsus olan müskirat bir zecriye 

resmine tâbi olacaktır. Dairei imkân dahilinde temini istifası düveli 

mümziye tarafından deruhde edilen işbu zecriye resmi doksan ikinci mad

dede muayyen duhuliye rüsumunun akal derecesinden dûn olmayacaktır. 

Madde 94 — Afrikada doksanıncı maddede beyan oluan mıntakaya 

muttasıl müstemlekâta malik olan düveli mümziye hududu dahiliyele

rinden marüzzikir mıntaka arazisine müskiratın idhalini men için teda

biri lâzıme ittihazını teahhüd ederler. 

Madde 95 — Devletler kendi arazilerindeki müskirat ticaretine mü

teallik malûmatı beşinci fasılda musarrah şerait tahtında olarak Brüksel 

dairei merkeziyesi vasıtasile yekdiğerlerine tebliğ edeceklerdir. 

YEDİNCİ FASIL 

Ahkâmı nihaiye 

Madde 96 — İşbu senedi umumî bundan evvel düveli mümziye 
beyninde mün'akid mukavelâtın bu senede muhalif kâffei ahkâmını fesih 
ve ilga eder. 

Madde 97 — On dördüncü yirmi üçüncü ve doksanikinci maddeler-
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de musarrah ahkâm ve şeraite halel gelmeksizin düveli mümziye işbu 
senedi umumice ileride bittecrübe lüzum ve faidesi sabit olacak tadilât 
veya İslâhatı bilittifak icra etmek hakkını muhafaza eylerler. 

Madde 98 — İşbu senedi umumiyi imza etmeyen Devletler buna 
muvafakate kabul olunabileceklerdir. Düveli mümziye işbu muvafakati 
muktazi addedecekleri şeraite talik etmek hakkını muhaafza ederler. Hiç 
bir şart tayin olunmaz ise işbu senedi umumiye muvafakat senedi mez-
kûrde meşrut bilcümle taahhüdatın kabulünü ve kâffei fevaid ve muhas-
senattan dahi istifadeyi bihakkın istilzam edecektir. Devletler senedi umu
minin tamamii icrasını temin için muavenetleri muktazi veya müfid ad
dolunacak Devletleri işbu senedi umumiye muvafakata sevk ve imale 
için icra olunacak teşebbüsata dair beyinlerinde istişare edeceklerdir. Se
nedi umumiye muvafakat hususu ayrı bir sened ile icra olunacak ve key
fiyet diplomasi tarikile Belçika Hükümetine ve Hükümeti müşarileyha 
tarafından dahi düveli mümziye ile senedi umumiye muvafakat eden Dev
letlere tebliğ edilecektir. 

Madde 99 — İşbu senedi umumî müddeti kalilei mümkine zarfın
da tasdik olunacak ve bu müddet hiç bir halde bir seneyi tecavüz ede-
miyecektir. Her Devlet kendi tasdiknamesini Haşmetlû Belçika Kiralı 
Hazretlerine irsal edecek ve müşarileyh hazretleri dahi işbu senedi umu
miye vaz'ı imza eden düveli saireye ihbarı keyfiyet eyliyecektir. Bilcüm
le Devletlerin tasdiknameleri Belçika Devletinin Hazinei evrakında mah
fuz kalacaktır. Tasdiknamelerin cümlesi ibraz olunur olunmaz veyahut 
işbu senedi umuminin imzasından nihayet bir sene sonra tasdiknamele
rin tevdiini mübeyyin bir mazbata tanzim olunacak ve bu mazbata senedi 
umumiyi tasdik etmiş olan bilcümle Devletlerin murahhasları tarafın
dan imza edilecektir. Mezkûr mazbatanın bir sureti musaddakası işe alâ
kadar olan bilcümle Devletlere irsal kılınacaktır. 

Madde 100 — İşbu senedi umumî maddei sabıkada musarrah tasdik-
nemelerin teslimini mübeyyin mazbatanın yevmi tanziminden itibaren 
mevkii icraya vaz olunacaktır. 

Tasdikan lilmekal Hükümeti müteakide murahhasları işbu senedi 
umimiyi imza ve kendi mühürlerile temhir etmişlerdir. 

İşbu senedi umumî bin sekiz yüz doksan senesi temmuzunun ikinci 

günü Bürükselde tanzim olunmuştur. 



39 uncu madde mucibince Afrikanın sevahili şarkiyesi boyunca seyrüsefer ruhsatnamesi 

Sefinenin is-
mile ne usul 
üzere inşa ve 
teçhiz edildiği 

T
ab

ii
ye

t 

Mikdarı 
istiab 

tonilâto 

Mensub 
olduğu 
liman 

Kaptanın 
ismi 

Tayfa ve 
neferatın 

adedi 

Yolcuların 
nihayet 
mikdarı 

Sefinenin 
seyrü sefer 

edeceği 
havali 

MÜLÂHAZATI 
Umumiye 

İşbu ruhsatname sene tarihinde tecdid olunacaktır. 

Ruhsatnameyi ita eden memurun vasıf ve tarifi 
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N o : 171 — Şam ve şuabatı Tramvay Anonim Şirketi 
Nizamnamei Dahiliğidir. 

21 zilhicce 1307, 26 temmuz 1306 

Zirde vaziülimza Devleti Aliye tabaasmdan Yusuf Matran erendi 
ile mühendis Mösyö Edvar Humber ve Brüksel şehri tramvay şirketi re
isi olup Brükselde ikamet eden Banker Mösyö Kornon ve Osmanlı Ban
kası ve Baronzi Terör ve Kişerlöz ve şürekâsı Şam ve şuabatı tramvay 
hatlarının cami olduğu hukuk ve taahhüdatile beraber inşa ve idare ve 
işletilmesi için fi 10 recep sene fi 1307 ve fi 18 nisan sene 1890 tarihli 
fermanı âlî mucibince tarafı devleti aliyeden Yusuf Matran efendiye ve
rilen imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için şeraiti atiyeye 
tevfikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi 
beyanındadır 

Madde 1 — Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına tevfikan 
Şamı Şerif tramvaylarile Havran buharlı tramvayının ve ileride temdit 
kılınacak hutut ile hattı mezkûra rapt edilebilecek şubelerinin inşasile 
idare ve işletilmesi için zirde tarif olunacak hissedaran beyninde bir 
Osmanlı Anonim şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı (Suriyede buharlı ve Samda adî tram
vay hattı şirketi) olacak ve tabiiyeti sıfatile tabii devleti Aiiyenin kava-
nin ve nizamatı umumiyesine tabi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Beyrutta veya Memaliki Osmaniyenin 
sair bir mahallinde olacak ve memaliki ecnebiyede dahi şubeleri buluna
bilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbaptan dolayı fesih veya müd
deti temdit kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 10 
recep sene 1307 ve 18 nisan sene 1890 tarihinden itibaren altmış seneden 
ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

imtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz suretleri işbu nizamnamei dahiliye mel
fuf olan mukavele ve şartname ahkâmınca bafermanı âli kendisine veri
len hukuk ve taahhüdatı şirkete devretmiş ve şirket sahibi imtiyaz sıfa-
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tını haiz ve kâffei hukuk ve vazaifçe onun makamına kaim olmuştur bi
naenaleyh sahibi imtiyaz fermanı âli ile imtiyaza müteallik kâffei evrakı 
şirkete teslim etmeğe mecburdur salifüzzirkir devir muamelâtına muka
bil fermanı ali için tediye kılınan harç ve keşfiyat ve vekâlet masari-
file vaki olan hidemata mukabil sahibi imtiyazın ihtiyar etmiş olduğu 
masraf ilk defa içtima edecek heyeti umumiye tarafından tayin ve takdir 
kılınarak şirket tarafından mumaileyhe sahibi imtiyaza tediye edilecek
tir. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi dört milyon franktan ibaret olup 
beheri beş yüz frank, yirmi iki lirayı Osmani itibarında sekiz bin hisse
ye münkasemdir, heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüzde elli derece
sine kadar tezyit etmeye salâhiyeti olacaktır işbu hisse senedatından mü
teşekkil sermayeden başka şirket ameliyat masarifine göre tahvilât dahi 
tedavüle çıkarabilecektir. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istihsal 
olunduktan sonra sureti katiyede teşekkül etmiş addolunacak ve takasiti 
mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfının tediyesin
de ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye tahvil 
edilecektir şirketin hisse senedatının bir tarafı türkçe ve diğer tarafı 
fransızca veya saİT lisanlar ile tanzim olunacaktır, sermayenin baki ka
lan noksanı şirketin ibtiyacatına göre meclisi idarenin kararile Dersaa
det ve sair lâzım gelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî ve 
gayri resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfiyet olunarak mu-
talebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcaya değin sene
dat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye 
olunmadıkça kabili havale ve furuht olamayacaktır ve bunların ve ha
vale furuhtu şirketin defterine kaydedilerek ziri bayi ile müşteri ve mü-
dirandan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti ha
vale ve furuhtu senette dahi zikr ve işaret kılınacaktır bedelin nısfı te
diye olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer bu
lunabilecektir. 

Madde 9 — Hisse senetleri şirket nazarında kabili inkisaım değildir. 
Ve şirket her hisse için bir sahip tanır bir hissedarın varis veya dayinleri 
hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını taleb 
ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemez ve istifayi 

hukuk için şirketin senei muhasebe defatiri ile heyeti umumiyenin karar
larını kabule mecburdurlar. 
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Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahiplerinden teah'hiıratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete 
hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevi 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 makûle satılması lâzım gelen hisse senedatının numara
ları gazeteler marifetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş 
gün sonra şirket hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olma
mak ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve Brüksel 
veya Paris borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul olun
mamış ise müzayede tarikile hisseleri sattıracaktır bu veçhile furuht 
olunan senedat iptal olunacak ve müşterilere eski senetlerin numarala
rını havi olmak üzere yeni senedat ita kılınacaktır şirketin matlubu tev
kif olunduktan sonra fazlası satılan hisse senedatının ashabına ita ve es
manı mezkûre şirketin tesviyei matlubuna kifayet etmediği takdirde nok
sanı kendisinden taleb ve istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

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 mec
lisi idare heyeti tramvay şirketi umumiyesi meclisi idaresi azasından 
Mösyö Alan Lone ve Osmanlı Bankası azasından Mösyö Berje ve Bey
rut limanı kumpanyası meclisi idaresi azasından Mösyö Amon ve Mösyö 
Kişar ve tramvay şirketi umumiye meclisi idaresi azasından Mösyö Hum-
ber ve Brüksel şehri buz kumpanyası meclisi idaresi azasından Mösyö 
Male ve sahibi imtiyaz Yusuf Matran efendi ve Dünen ve Afzen ve şe
hirlerinde bulunan dökümhane fabrikası reisi Baron Trov nam zatlardan 
ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umumiyenin tasvibine arz olun
mak lâzım gelmeyecektir. 

Madde 13 — Üç sene müddet için tayin olunan azanın müddeti me
muriyetleri hitam bulduktan sonra bir veya ikisi çıkarılarak yerlerine 
aharı bittayin meclisi idareye intihab olunacak azanın ilk teceddüdünde 
kur'a ile ve ondan sonra kıdem itibarile her sene bir veya ikisi çıkanla-

T. 1 C 6 F. 45 
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rak yerlerine aharı intihab ve tayin kılınacaktır. Şu kadar ki çıkan aza
nın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi olacak 
ise de bir defa toplanması lâbiiddür. Müzakeratın muteber olması lâakal 
nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna manuttur. Meclisi idarenin ka
rarlan hazır bulunan azanın ekseriyeti arasile muteber olur tesavii ara 
vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik edilir. Ve anda dahi tesavii ara vu-

kubulur ise mevzuubahs olan madde redolunur. 
Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kaydolu

nur ve ziri reis ile hazır bilmeclis bulunan aza tarafından imza edilin 
Zaptın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak için reis veya ye
rine kaim olan zat tarafından imza olunmak lâzımgelir. 

Madde 16 — îdare meclisi azasından her biri şirketin elli hisse 
senedatına malik olması lâzımgelir. Senedatı mezbure şirketin sandığına 
tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılamıyacaktır. Bun
ların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damga vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının vefatı veya 
istifası vukuunda veya sair bir sebepten dolayı bir veya bir kaç aza yeri 
münhal kalırsa meclisi idare onların yerine muvakkaten aza tayin eyli-
yecek ve intihabı kat'î gelecek heyeti umumiye tarafından icar oluna
caktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis ve reis 
vekili intihab eder ve reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet etmek üzer 
azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya muvak
katen gaybubet; edenler esnayı müzakeratta, kendilerine vekâlet emek 
Üezere azadan birini tayin edebilirler. Şukadar ki vekâlet edecek azanın, 
kendi reyinden başka birden ziyade reyi olamıyacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidan tamım haizdir ve otuz birinci madde mucibince akdi heyeti, umu
miyeye aid olan istikrazattan başka sair bilcümle istikrazat aktedebilir. 
Şirketin matlûbaünı makbuz senedi, ita ederek tahsil ve kabz ve tediya-
tmı kra eder ve fekki hacı? ve hakkı dayadan feragat edebilir ve bun
dan maada sulh olmak, ve hakem tayin etmek salâhiyetine dahi maliktir 
ve hesabatnu tanzim ile, heyeti umuraiyeye .arz ve tevzi olunacak teraefe 
tüün miktarını teklif eder. Meclisi idarenin reisi gerek müddei ve gerek 
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müddeaaleyh sıfatile huzuru mahakimde bizzat veya bilvekâle vekâlet 
eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve b i r müddeti muayye
ne için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut tamamen azasından bir 
veya bir kaç zata ba vekâleti mahsusa ihale edeceği misillû masalihi ca
riyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi b i r veya b i r kaç zatı tevkil 
eyleyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temettüattan 
başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahzedecek-
lerdir. îşbu ücretin miktarı heyeti umumiye tarafından tayin kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

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

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene ilk altı ay zarfında meclisi 
idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi içtima 
eder. Bundan başka meclisi idare icabettikçe sureti fevkalâdede olarak 
heyeti umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal yirmi 
beş hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkeb olacaktır. 
Heyeti umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hisse
daranın her yirmi beş hisse için bir reyi olacak ve şukadar ki yirmi rey
den ziyâde reyi olamayacaktır. 

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 şir
ket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse senedatına malik hissedarlar 
hazır bulunursa teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede hazır bu
lunacak hissedaranın mutasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikr bir rub'a 
müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senetlerini on gün zar
fında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim etmeleri 
davetnamelerde ihtar olunacaktır. İşbu heyeti umumiyenin defai ula 
içtimaında hazır bulunan hissedaranın asaleten ve vekâleten hamil ol
dukları hisse senedatının mikdan derecei kifayede olmadığı halde heyeti 
umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet edilir. 
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İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin miktarı 
ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş 
olan hususat hakkında icrayı müzakerat edeceklerdir ve bu veçhile ce
reyan eden müzakerat mer'i ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile 
ikinci içtima beynindeki müddet bir mahtan ziyade olmayacak ve 
ikinci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab edenlere gönderile
cektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder 
ve reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihab eylerler heyeti umumiyede hazır olup en ziyade hisse
ye 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 ekse
riyeti âra ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddın cetveli meclisi 
idare tarafından tanzim edilir, işbu cetvele dahil olacak mevad meclisi 
idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu hise-
lerin bedeli şirket sermayesinin lâakal bir humsuna baliğ olan hisseda
ran tarafından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün evvel vukubulacak tek-
lifattan ibaret olacaktır. 

işbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti umumiyede müzakere 
olunamaz. 

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

Madde 31 — Sureti adiyede içtima eden heyeti umumiye şirketin 
umur ve masalihine dair heT sene meclisi idare tarafından takdim olu
nan lâyiha ile hesabata dair müfettişler tarafından verilen raportu kı
raat eder ve bunları ledelmüzakere ya kabul veyahut reddeder ve hissei 
temettüü tayin eyler. Tebdili iktiza eden meclisi idare azasının yerlerine 
diğerlerini nasbeder veya rehin mukabilinde veya tahvilât ihracı sure
tile istikrazat akdine mezuniyet verir ve şirketin bilcümle umur ve husu
satı hakkında bilmüzakere karan kat'ı ita ve meclisi idarenin icab eyler 
ise iktidannı tevsi eyler. 

Fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin 
lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça 
sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zabt olunan müzakeratı bir defteri 
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mahsusa kayd ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa memur 
olanlar ve kâtib taraflarından imza edilir. Heyeti umumiyenin her içti-
maında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her biri
nin hamil olduğu hisselerin miktarını mübeyyin bir cetvel tanzim ile 
mevcut olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü varaka
sına rapt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclilihticac ibraz olunacak heyeti umumiyenin zabıt 
sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya yerine kaim 
olan zat tarafından imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâmına 
tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya muhalif reyde bu
lunan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat 
defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasından bed'ile 
kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat birinci senei maliye 
müstena olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi kâ
nunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır. Mec
lisi idare her sene nihayetinde şirketin matlûhat ve düyunatını havi bir 
defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı 
heyeti umumiyenin içtimainden kırk gün evvel müfettişlere irae ve tebliğ 
edecek ve hini içtimaında takdim eyleyecektir. Heyeti umumiyeye dahil 
olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr defterleri ve hesabatı 
mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve resulmale 
mahsup akçe beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvelâ bilâ 
istisna hisselerin cümlesine tediye kılınmış olan sermayeye faiz olarak 
yüzde beş tediye etmek için iktiza eden meblâğ ve saniyen ihtiyat akçasını 
teşkil etmek üzere baki kalan temettüattan yüzde beş ifraz olunduktan 
sonra kusurunun on beşi münasip gördüğü veçhile azası beyninde tak
sim etmek üzere idare meclisine tevdi ve yüzde seksen beş hissei temttü 
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namile hissedarana tevzi edilir ve ameliyatın esnayı icrasında ve demir
yol lıututunun işletilmesine bed' ve mübaşaret edilinceye kadar hisse se
nedatına tediye kılınmış olan sermayeye senede yüzde beş faiz ita kılına
cak ve işbu faiz şirketin teminatı iptidaiye masarifine idhal kılınacaktır. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene bir mikdarı 
kur'a keşidcsile tedavülden alınmak üzere hasılatı safiyeden her sene ta
yin ve takdir kılınacak mikdar akçenin ifrazına karar verebilir. 

Ve şu halde kur'a isabet eder hisse senedatı için kemakân hissei te
mettü verilecek ve fakat faiz ita olunmayıp resülmalin itfasına tahsis 
edilecektir. 

YEDİNCİ FASIL 

ihtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı seneviyeden 
müfrez mikdarı mebaliğden hasıl olacak ihtiyat akçesi masarifi fevkalâ
de ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçenin mikdarı şirket 
sermayesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi if
raz olunmayacaktır. Şu kadar ki heyeti umumiye tarafından karar veril
diği takdirde salifüzzikir ihtiyat akçesinin ifrazına devam olunabile
cektir. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde beş faiz itasına 
kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edilebile
cektir. 

Mdadde 40 — Şirketin inkizayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle hisse
daran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKÎZÎNCÎ FASIL 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kat'ı 
muamelâtı beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeple olursa ol
sun heyeti umumiyeyi içtimaa davetle işbu nizamnamei dahiliye müna
sip gördüğü tadilâtın icrasına ve şirketin müddetinin temdidini veya 
feshi ile katı muamelâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini teklif ede
bilir şu kadar ki nizamnamede icra kılınacak tadilât temdidi müddet ile 
şirketin sair şirket ile birleşmesi maddeleri hükümeti seniyenin ruhsa
tına mütevakkıftır. 
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Madde 42 — Meclisi idare şirket sermayesinin üç rub'u zayi oldu
ğu halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek üzere heyeti 
umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti raünkaziye oldukta veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesholundükta içtima eden heyeti umumiye şirketin 
sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap için 
bir veya bir kaç memur tayin edecektir heyeti umumiye şirketin mev
cut olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi ik
tidar ve salâhiyetini istimale devam edecektir kat'ı muhasebe memur
ları heyeti umumiyenin kararı ve hükümeti seniyenin müsaadesile şirketi 
mefsuhanın hukuk ve senedat ve taalhhüdatını diğer bir şirkete veya 
ahar bir kimseye devr ve ferağ edebileceklerdir. 

Madde 44 — îşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husu-
sata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket serma
yesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran hazır 
olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olmaz. 

21 zilhicce 1307, 26 temmuz 1306 

No. 172 — Memaliki ecnebiye mamulâtmdan celbolunacak 
alât ve edevatı ziraiyenin gümrük muafiyeti müddetinin 

temdidi hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

24 zilhicce 1307, 29 temmuz 1306 

Rüsumat emanetinin muhabereyi şamil olup meyanei bendegâne-
mizde mütalea olunan tezkeresi mealinden müsteban olduğu üzere me
maliki ecnebiye mamulâtından ziraate muktazi alât ve edevatın teksiri 
ziraat maksadile gerek doğrudan doğruya erbabı ziraat tarafından ve 
gerek tüccar canibinden celbolunsun sureti muvakkatede gümrük resmin
den muafiyeti hakkındaki muamelei cariyenin ne vakte değin devam 
edeceği sual olunmakla beraber vukubulan istizaha cevaben alât ve 
edevatı mezkûre resmi gümrüğü olarak senevî doksan bin kuruş dere
cesinde bir akçanın terk olunmakta bulunduğu izbar olunup ancak me
maliki mahrusei şahanece teksiri ziraate hadim olacak esbab ve vesaile 
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tevessülden henüz istiğna hasıl olamamasına nazaran emaneti müşarün-
ileyhadan celbedilen puslada nev'i ve cinsi muharrer alât ve edevatı zer-
iyenin bundan böyle on sene daha gümrük resminden muafiyeti icabr 
maslahattan idiğü müttehiden tezekkür ve tezkerei mezkûre melfufu 
ve mezkûr pusula ile beraber arz ve takdim olundu isede olbabda ve-
kati'bei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efend'imizindir. 

[irade tarihi: 26 zilhicce 1307, 31 temmuz 1306] 

No. 173 — Posta nizamnamei dahilinle tarifei merbutasınm 
bazı mevaddı muaddele ve müzeyyelesi 

3 muharrem 1308, 7 ağustos 1306 

Nizamnamei mezkûrun 27 nci maddei muaddelesi 

Madde 27 — Taahhüdü müraselâtın mürselünileyhime hini teslimin
de mevrit postahanelerinde hıfzolunmak üzere yedlerinden birer kıt'a 
«makbuz ilmühaberi» ahzolunacaktır. Ancak mürsiller taahhüd ücretin
den başka ittihad muamelâtında dahi mer'i olduğu üzere ayrıca birer 
kuruş ücret tediye ederek taahhüdlü müraselâtın postahaneye tarihi tev
diinden itibaren üç ay zarfında mürselünileyhime teslimini mübeyyin 
birer kıt'a «iade ilmühaberi» taleb edebilirler. Fakat o halde mürselün-
ileyhimin imzasile iade olunacak ilmühaberler mürsiller yedinde bulunan 
tahhüd senedi alınarak mübadele olunacaktır. 

Nizamnamei mezkûrun 32 nci maddesine müzeyyel 
fıkrai nizamiye 

Emanet ve kıymeti mukadderdi numunelerden mündericatı suhu
letle tedkik ve muayene edilebilecek surette kapatılmış ve dun ü o 
rete tâbi bulunmuş olan gazete vesair matbuat ile açık muhabere vara
kası gibi kâffei müraselât yirmi yedinci ve yirmi dokuzuncu ve otuzun
cu ve otuz birinci ve otuz ikinci maddelerde gösterilen şeraite tevfikan 
taahhüdlü olarak kabul olunabilecek ve ücreti mevzuasından başka ta
ahhüd ücreti olmak üzere bir kuruş istifa olunacaktır. 

Nizamnamei mezkûre merbut emanat tarifesinin 
123,4 ve 5 inci mevaddı muaddelesi 

Madde 1 — Altın ve gümüş külçesi veyahut yine altın ve gümüş 
mağşuşe meskukâtı veya kavaim ve eshamı havi emanatla kıymeti mu-
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kaddereli her nevi müraselâttan mesafelerin budiyetine göre kıymet veya 
sıkletleri nisbetinde bilhesap ücreti nakliyesi istifa olunacaktır. 

Madde 2 — İşbu budü mesafe itibarî beş daireye münkasim olup 
birinci daire bir vilâyet dahilinde bulunan postahaneler ikincisi ik? hem 
hudud vilâyette bulunan postahaneler üçüncüsü bir vilâyetle tefrik 
olunan iki vilâyetteki postahanelerdir. Dördüncüsü iki vilâyetle tefrik 
olunan iki vilâyetteki postahaneler. Beşincisi dahi üç veya daha ziyade 
vilâyetle tefrik olunan iki vilâyetteki postahanelerdir. Bahren olan nak
liyat için Bahrisiyah sevahilile beraber bir vilâyet ve Marmara denizi 
dahil olduğu halde Bahri Sefid sevahilile beraber bir vilâyet ve Bahri 
Ahmer dahi sevahilile beraber bir vilâyet itibar olunacak ancak Dersa
adet mevkian Bahrisiyah ve Bahrısefid meyanında bulunduğundan Bah
risiyah tarikile olan nakliyatta Bahrisiyah sevahilinden ve Bahrısefid 
tarikile olan müraselâtta da Bahrısefid sevahilinden madud olacaktır. 

Müstakil Mutasarrıflıklardan Biga ve Bingazi ve Kudüsü Şerif 
Sancakları birer vilâyet addolunarak yalnız Çatalca ve İzmit Sancak
ları Dersaadet dahilinde ad ve itibar olunacağı gibi Zor Sancağı Haleb 
ve Cebeli Lübnan Sancağı dahi Beyrut Vilâyeti muamelesine tâbi olacak
tır. Dairelerin hesabı en az vilâyatı kateden tarika göre takdir oluna
caktır. 

Madde 3 — Birinci maddede beyan olunduğu üzere kıymet veya 
sıklete nisbeten istifa olunacak ücreti nakliye dördüncü maddede göste
rilen mekadiri mütezayide nisbetinde hesap olunarak bunlar da kıymet 
veya sıkletçe olan ücürattan her hangisi ziyade ise ol mikdara tâbi 
olacaktır. 

Madde 4 — Emanet veya kıymeti mukadderdi müraselâttan merbut 
bir numaralı ve cedvelli tarife mucibince ücret istifa olunur. 

Madde 5 — Dördüncü maddede gösterilen tarifeden müstesna ola
rak Bahrisiyah veya Marmara denizi dahil olduğu halde Bahrısefid 
veyahut Bahrıahmerden her birinin kendi sevahilinde bulunan iki posta-
hane beynind taati olunan emanat ve kıymeti mukaddereli müraselâtın 
sikletlerine bakılmayıp yalnız kıymetlerinden beher bin kuruş için iki 
kuruş ücreti nakliye istifa olunacağı gibi bir kumpanya veya bir idare
nin bir kol demiryolu üzerinde bulunan iki postahane beyninde taati 
olunan emanat ve kıymeti mukaddereli müraselâtın dahi beher bin ku
ruşu için alesseviye üç kuruş ücreti nakliye alınacak vesairleri hakkında 
da tarifei umumiye mucibince muamele olunacaktır. 
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Nizamnamei mezkûre merbut eşya tarifesinin 
7 nci maddei muaddilesi 

Madde 7 — Evkatı muayyene ve gayri muayyenede tab ve neşre
dilen bilcümle resail ile mücelled ve gayri mücelled kütübü mütenevvia 
ve musiki notaları ve vizita kâğıdlan ve matbu açık muhabere varaka
ları ve asılları birlikte olsun olmasın el ile yazılmış kütüb ve resail 
vesaire sahif el eri ve mahkûk resimlerle fotoğrafyalar ve tesavir ve 
coğrafya haritaları ve fihristler vesaire ile taş ve maden üzerine tabedil
miş her nevi ilânattan nihayet iki bin gramı tecavüz etmemek üzere be
her elli gramı için on para ücreti nakliye alınacaktır. 

Sikleti iki yüz elli grama kadar olan kıymetsiz eşyayı tüccariye 
numunelerinden beher elli gramı için on para ücreti nakliye alınacağı 
gibi iki yüz elli gramı tecavüz edenlere dahi paket itibarile beher elli 
gramı için yirmi para ücret alınacak ve sikletleri niyabet iki bin gramı 
tecavüz etmiyecektir. 

Nizamnamei mezkûre merbut eşya tarifesine 
müzeyyel maddei nizamiye 

Madde 8 — Balâda muharrer bulunan altıncı ve yedinci maddeler
den müstesna olarak sevahil postaneleri beyninde yalnız balı ren teati 
olunacak gazeteler ve yedinci maddede gösterilen her nevi evrakı matbua 
ile sikletleri iki yüz elli gramı tecavüz etmemek üzere tevdi olunacak 
eşyayı ticariye numunelerinden yetmiş beş grama kadar on para üc
reti nakliye istifa olunacak yetmiş beş gramı tecavüz eylediği takdirde 
fazla bulunan beher yetmiş beş gram veya küsuratı için onar para zam-
molunacaktır. 

[Posta nizamnamesi: 1 inci tertip düsturun 3 üncü cild zeylinin 
27 nci sahif esindedir.] 

No. 1 7 4 — tstisnaiyeti ilga olunan kurayı mevkuf e aşarının 
sureti eibayetile mütevelliler hesabatmın usulü 

rüyeti ve müteferriatı hakkında iradei 
seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Bidayeti tanzimatı hayriyede istisna edilen malûmül esami vakıflar 
arazisinin emri taşiri ve muamelâtı rüsırmiyeleri kemafissabık mütevel
lilerine terk ile muahharen vukubulan müsted'iyat üzerine tevarihi muh-
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telifede dairei istisnaiyete idhal kılınan diğer bazı evkafın emsali ve 
kaidei mahsusası veçhile beş senelik bedelâtı biıttahmis seneliğine isa
bet eden mikdann bedel olarak tahsisile idare ve taşirinin hazinei ma
liyece icrası ve istisna olunan evkafı mezbure muhasebelerinin dahi 
kaidei mahsusai umumiyeye tevfikan tedkik ve tasdik ettirilmesi hak
kında bilistizan müteallik buyurulan iradei seniyei hazreti hilâfetpena
hi hükmü âlisi veçhile sebkeden tebligat üzerine icra edilen muamelât
tan bahisle istirhamı mutazammın bazı mütevelliler canibinden verilen 
arzuhaller ile bilcümle mevlevihaneler evkafı, evkafı celâliye füruatından 
bulunduğu cihetle bunların dahi müstesna surette idareleri istirhamına 
dair Çelebi efendi tarafından alman mektubun leffile Dahiliye Nezare
tinden meb'us tezkere ve evrakı saire Edirnede kâin Kadiri dergâhı şerifi
ne mahsus taamiye hakkında dergâhı mezbur post nişini tarafından vu-
kubulan istida üzerine şeref müteallik buyurulan iradei seniyeyi muta
zammın tezkerei hususiye ile beraber meyanei bendegânemizde mütalea 
olundu. Bidayeti tanzimatta istisna edilen malûmülesami sekiz vakıf
tan maada ahiren istisna edilmiş olan bazı evkaf aşarının bedeli maktua 
raptı hakkında mukaddema tanzim ve takdim olunan mazbata mucibince 
icrayı icabına iradei seniye şeref sadir olarak muamelei lâzime icra kı
lınmış olduğu halde mütevelliler kemafıssabık idare ve cibayetin kendi
lerine bırakılmasını istida etmekte olup halbuki işbu kararın ittihazı hay
rat ve müberratın hüsnü idare ve muhafazası maksadı mühimminin temini 
devamı için emri idarece husulü mazbutiyet mütaleasına mübteni ve ev
kafı mezburenin aşarı miriye ile beraber ihale olunarak bedele raptı mu
amelesi icra oluncaya değin bedelâtının teahhuru tesviyesi idareleri sek-
tedar edeceği bedihi olmakla bedelâtı mezkûrenin vakti zamanile müte
vellilere itası lâzımeden bulunmasına binaen bu babda cereyan eden 
müzakere neticesinde berveçhi maruz ahiren dairei istisnaiyete idhal 
edilen arazi ve kurayi mevkufe aşarının mirî aşarı ile beraber hükûma
tı mahalliyece alelusul müzayede ve tekarrur eden bedel ile mültezim
lere ihale olunarak arazi ve kurayi mevkufei mezkûre aşarı hissei bede
lâtı için mültezimlerden aşarı miriye senedatı misillû mütevelliler nam
larına ayrıca senet alınarak senedatı mezkûrenin mensubini evkafa itası 
ve aşarı miriyenin ihale olunamayıpta emaneten idaresi takdirinde o mi
sillû arazi ve kurayi mevkufe hasılatı öşriyesinin yine mütevellilerine 
bırakılması hususlarının usul ittihazı ve bir de evvelce bedele raptı ka
rarlaştırılan aşarı vakfiye muamelâtının icrasına değin o misillû aşan 
vakfiye için mal sandıklarından alelhesap suretile akçe verilmekte ise de 
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işbu alelhesap mikdarının cüziyeti cihetle ekser mahallerde hademe vazife 
alamadığından ve hayrat ve müberrat harap olmakta idüğünden dolayı 
her bar iş'arat vukuuna ve hayrat ve müberratın harap ve muattaliyetten 
vikayesi ehemmi umur idüğüne binaen hazinei celilede müteşekkil ko
misyonca tesrii muamelât olunmakla beraber takdiri bedel muamelâtı
nın ikmaline değin kura ve mezarii mevkufe aşarının bedeli ihalesin
den sülüsünün hitamı tedkikatta yine ashabına verilmek üzere tevkdfile 
sülüsanının mensubini evkafa itası muvafıkı maslahat ise de kurayi mev
kufe bedelâtı bu sene muvazenesinde nısıf üzerine müterettip olmasına 
mebni bu senenin yine nısfının itasile senei atiyeden itibaren berminvali 
muharrer muamele olunması ve Edirnedeki kadiri dergâhı taamiyesine 
gelince dergâhı mezkûr evkafı minelkadim müstesna tutulan sekiz aded 
evkaf haricinde bulunmakla anın hakkında dahi balâda tadil olunan 
karara göre muamele kılınması ve evkafı mezkûrenin alelûmum niyeti 
muhasebatile varidatın meşrutun lehlerine sarfolunmasına evkafı hüma
yun nezaretince tekayyüd ve ihtimam edilmesi bilittihad tensib olunduğu 
gibi izahatı vakıaya nazaran salifüzzikir sekiz aded müstesna evkafın mu
hasebelerinin rüyeti ve mütevelliler tarafından verilen tasarruf seneda
tının Defteri Hakanı Nezaretince tasdiki lâzımeden olduğu halde bunda 
ikaı müşkilât edilmesi mütevellilerinden harcı muhasebe vesaire taleb 
olunmasından neş'et etmekte bulunduğundan müstesna evkaf mütevelli-
lerile rüyet edilecek muhasebatta evkaf muhasebecileri tarafından harcı 
muhasebe taleb edilmemesi ve ferağ ve intikal senedatı için varaka ba
hasından maada hassaten harç ve ferağ vesaire aranıl maması dahi ilâvei 
müzakerat edilerek evrakı mezkûre takımile arz ve takdim kılındı ise de 
olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemrindir efendim. 

24 zilhicce 1307 ve 29 temmuz 1306 

Tezkerei maruza 

Geçende istisnaiyeti ilga olunan kurayi mevkufe aşarı hakkında 
mensubini evkaf tarafından vukubulan bazı müstediyat ve müracaat üze
rine meclisi mahsusu vükelâda cereyan eden müzakereyi havi kaleme 
alınan mazbata arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile 
emrüfermanı hümayunu hazreti hilâfetpenahi şeref sunuh ve sudur bu-
yurulur ise hükmü âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim 
kılındı efendim. 

24 zilhicce 1307, 29 temmuz 1306 
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İdarei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufatile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaret penahileri üzerine mucibince iradei seniyei haz
reti hilâfetpenahi şeref sudur buyurulmuş olmakla olbabda emrü fer
man hezreti veliyülemrindir. 

11 muharrem 1308 ve 14 ağustos 1306 

No. 175 — tdarei Mahsusa Tekaüd Nizamnamesi 

12 muharrem 1308, 16 ağustos 1306 

KISMI EVVEL 

Memurinin sureti tekaüdü 

BÎRÎNCÎ FASIL 

İcrayı tekaüdün şeraiti 

Madde 1 — idarei mahsusada müstahdem memurin ve ketebe ve 
hademe ile kaptan ve çarkçı ve yazıcı ve dümenciler işbu nizamnamenin 
tayin eylediği ahkâm dairesinde ha'kkı tekaüde müstahak olur. 

Madde 2 — Memurin ve ketebe ve hademe ve sairenin mebdei hiz
met ve memuriyetleri lâakal yirmi yaşında olarak hizmete mahsus az 
ç o k maaşa nailiyetleri tarihinden itibar olunur. 

Madde 3 — Tekaüde kesbi istihkak edenlerden icrayı tekaüdü ta
lebinde bulunanlar Bahriye Nezaretine bir istidaname verip Nezaretçe 
evvelâ hizmete kaç yaşında ve ne tarihte duhul eylediği ve ne kadar 
maaş aldığı saniyen hangi hizmetlerde ne kadar müddet bulunduğu ve 
her birinde ne mikdar maaş aldığı ve infisali vuku bulmuş ise ne se
bebe mebni olduğu ve ne kadar müddet mazul kaldığı salisen kanunen 
mahkûm olup olmadığı rabian tekaüdünü istida eylediği gün müstah
dem ve mazul bulunup bulunmadığı ve maluliyetten dolayı tekaüdünü 
istemekte ise ne vakit malûl olmuş idiğü tahkik ettirildikten sonra key-
fiyatı evrakı müteferriasının ilâvesile sandık heyetine havale olunacak
tır. 

Madde 4 — Memurin ve ketebe hademeden hiç biri taleb ve isti
dası vukubulmadıkça veya ifayı vezaife muktedir olamıyacak derecede 
alil ve mariz olduğu sabit olmadıkça tekaüd edilmez. 
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Madde 5 — Tekaüd maaşı iki nevi olup biri müddeti malûmei hiz
met ve diğeri maluliyet mukabili tahsis olunur. Ve hizmet mukabili te
kaüde istihkak memurin ve müstahdeminin yirmi yaşında hizmete gir
mek itibarile otuz sene hizmeti sebketmesile meşruttur. 

Madde 6 — Hizmet mukabili tekaüde müstahak olanların en sonra 
bulunduğu memuriyet ve hizmetten infikâki tarihi mebde ittihaz oluna
rak o tarihten geriye doğru on senelik maaşı toplanılıp hasılının öş
rünün on ikide birinin yüzde ellisi şehri tekaüd maaşı olmak üzere tah
sis olunur ve bunların otuz seneden ziyade geçirdikleri senelerin beheri 
için otuz senede nail olacakları maaşın otuzda biri maaşı mezkûre zam-
molunup bu hesap üzere kırk beş sene hizmet etmiş bir memura tekaüd 
maaşı olarak on senelik maaş yekûnunun öşrünün on ikide birinin yüz
de yetmiş beşi tahsis edilmiş olur. Fakat kırk beş seneden ziyade müddet 
için bir şey verilmeyip yine kırk beş senelik maaş tahsis kılınır. Bir de 
otuz sene hizmet etmiş olan bir kimsenin kanunen istihkakı yüz kuruştan 
dun ise yüz ve kırk beş sene hizmet etmiş bir kimsenin istihkakı yüz elli 
kuruştan noksan ise yüz elli kuruşa iblâğ olunur. Bir memurun infisali 
hükmü kanuna mebni cezaen değil ise iki seneye kadar olan mazuliyet-
leri tamamen ve dört seneye kadar olan mazuliyetlerinin iki senesi tam 
ve diğer iki senesi nısıf hesap edilerek müddeti tekaüde mahsub olunup 
bundan ziyade mazuliyet müddetleri hesaba idhal olunmaz. 

Madde 7 — Müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumiyet ve huku
ku medeniyeden iskat cezalarile mahkûm olanlar tekaüd maaşına naili-
yet istihkakından sakit olur. Ancak bunların vefatından sonra ailelerine 
işbu nizamnameye tevfikan maaş tahsis olunur. 

Madde 8 — istifa ve terki memuriyet ve hizmet eyleyenlerin idare 
hizmetinde bulundukları müddetçe sandığa vermiş oldukları aidatın nıs
fı sandığa kalıp nısfı diğeri ashabına iade kılınacaktır. Tahvili memu
riyet edenlerin evvelki meslekte sebkeden hizmeti müddeti tekaüde mah
sub olunacak ve bu misdllûların hangi sandıktan tekaüdü icra olunur ise 
diğer meslek sandıklarına vermiş oldukları aidat maafaiz o sandığa veri
lecektir. 

Madde 9 — Memurin ve ketebe ve hademe ve saireden birisi tedavi 
ile kesbi sıhhat veya hiffet edemiyecek surette menzül ve muk'ad ve iki 
götü ama veya mecnun ve cismen aharın ianesine muhtaç olacak dere
cede malûl oha ise son memuriyeti maaşının nısfı ile tekaüd edilir. Ve 
ileli mezkûreden başka illet ile yani cismen aharın ianesine muhtaç olma
yacak ve bulunduğu meslekin gayri bir hizmeti ifaya kudreti bulunacak 
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derecede malûl olanlar son memuriyeti daimesi maaşının rub'u ve müd
deti hizmeti on seneyi tecavüz etmiş ise sülüsü ile tekaüdü icra olunur. 
Maluliyet üzerine tekaüdünü taleb edenlerin müddeti meşrutai teka
üdü ikmal eylediği tebeyyün eder ise müddeti hizmet veya maluliyet su
retlerinden hangisi menfaatlanna daha muvafık ise olsuretle tekaüdü 
icra edilir. Malûlinin derecei maluliyetleri Bahriye Nezareti Sıhhiye 
dairesinde bilmuayene tayin olunarak bamazbata sandık idaresine bil
dirilir. Ve bu misillûların icrayı tekaüdü idarei mahsusa meclisi idare
since derecei maluliyetlerinin badettasdik kabulüne mütevakkıftır. 

Madde 10 — Müstehakkı tekaüd olanların icrayı tekaüdü muvazzaf 
ise maaşın kat'ı ve değil ise istidası tarihinden itibar olunur. Ve tarihi 
istida arzuhalin idarei mahsusaya havale ile defteri mahsusuna kayd-
olunduğu tarihten muteber olur. Ancak muhakeme tahtında iken veri
lecek istidanın tarihi muteber olmayıp beraeti zimmeti hakkında müsted'-
iye tebliğ olunan kararı resmî tarihi mebde sayılır. 

Madde II — Hizmet mukabili tekaüd maaşına istihkak müddeti hiz
meti maaşından sandığa yüzde beş itasile meşruttur. Memurin ve ketebe 
ve hademeden birisi müddeti meşrutai tekaüdü ikmal edip de istida ey
lediği halde müddeti hizmeti nisbetile maaş tahsis olunacağından müd
deti hizmeti içkide maaşlarından tevkif edilmiş olan yüzde beşten maada 
daha kaç senelik geri müddet maaşlarından yüzde beş alınması icab eder 
ve anın yekûnu kaç kuruşa baliğ olur ise hini istifasına kadar kendi te
kaüd maaşından ve badel vefat veresesine intikal eden maaş mikdann-
dan yüzde on tevkif olunacaktır. 

Madde 12 — İdare vapurlarından birinin tamire muhtaç olmasından 
dolayı kaptan ve çarkçı ve dümenci ve yazıcılarından tamirin hitamına 
kadar idarece hidematı sairede istihdam olunacakları mensub oldukları 
sefinenin tamiri esnada alacakları maaşlardan yüzde beş sandık aidatı 
tevkif olunarak bu müddet dahi müddeti meşrutai tekaüdlerine zam-
medilecektir. 

Madde 13 — Kaptan ve çarkçılar ile dümencilerden hizmetlerini ifa 
ettikleri sırada hafifçe cerihedar olanlara nihayet üç aya kadar kesbi sıh
hat ile işe devam edemedikleri müddete mahsus olmak üzere ita oluna
cak maaştan dahi yüzde beş aidat tevkif olunacaktır. 

Madde 14 — Devairi saire mütekaidininden olupta idarede müstah
dem iken malûl olanlara işbu nizamname ahkâmına tevfikan dahi maaş 
tahsis olunur. 
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ÎKÎNCÎ FASıL 

Memurinin eytam ve ailelerine verilecek 
maaşların derecatı 

Madde 15 — Hizmet mukabili tekaüd için meşrut olan müddeti ik
mal edipte kablettekaüd veyahut badettekaüd vefat edenler ile on doku
zuncu madde mucibince müddeti hizmeti tam on seneye baliğ olduğu hal
de irtihal edenlerin dokuzuncu maddede gösterilen ahvalden naşi tekaüd 
maaşına nail olduktan sonra veya nail olmadan vefat eyliyenlerin bir 
yetimine müteveffanın müstehak olduğu maaşın nısfı beş yüz kuruşu geç
mez ise ita olunur. Ve eytamın taaddüdü halinde işbu nısıf maaş beyin
lerinde mütesaviyen taksim kılınır. Ve bunlardan vefat edenler ile zü-
kûrdan olupta yirmi yaşını ikmal eyliyenlerin ve inasdan tezevvüc eden
lerin taksimi mezkûrdan isabet eden hisseleri kat olunarak diğer yetim 
ve yetimelerin maaşlarına zammolunur. Eğer müteveffanın müstahak ol
duğu maaşın nısfı beş yüz kuruştan ziyade ise maaşı mezkûrun beş yüz 
kuruşu tam ve beş yüz kuruştan yukarısının nısfı ve eğer eytamı iki ne
fer ise maaşı mezkûrun beş yüz kuruşu tam ve beş yüz kuruştan yuka
rısının üç rub'u tahsis ile üst tarafları sandığa kalır ve eytamı üç ve daha 
ziyade ise müteveffanın müstahak olduğu maaşın olvakit nısfı tamamen 
verilir ve bunlardan maaşdan sakit olan veya vefat edenlerin taksimi 
mezkûrdan isabet eden hisseleri kat olunarak bir yetim kalmış ise mü
teveffanın müstahak olduğu maaşın nısfının beş yüz kuruşu tam ve beş 
yüz kuruştan yukarısının nısfı ona tahsis ile diğer nısfı sandığa kalır ve 
eğer iki yetim kalır ise kezalik müteveffanın müstahak olduğu maaşın 
nısfının beş yüz kuruşu tam ve beş yüz kuruştan yukarısının üç rubu 
tahsis ile geri kalan bir rubu sandığa kalır ve eğer eytamı bakiye üç ne
fer veya daha ziyade ise münhal olan maaş tamamen anların maaşlarına 
zammolunur. 

Badelizdivaç müfarekat eden veya zevci vefat eyliyen inasın san
dıktan mahsus olup tezevvüçleri hasebile alelusul katedilmiş olan maaş
ları iadeten tahsis ve ita edilir Ve bu maaş hini kat'ında diğer yetim ve 
yetimelerin maaşlarına zammolunmuş ise aslına irca edilir. 

Madde 16 — On beşinci madde mucibince eytamı müstahakkı maaş 
olanların zevceleri müteaddid bile olsa cümlesi bir yetim hükmünde ol
duğu gibi valide ve ceddenin dahi ikisi bir yetim hükmündedir. Zevcenin 
taaddüdü halinde bir zevcenin hissesi vezcat beyninde mütesaviyen tak
sim olunacağı gibi valide ve cedde dahi" bulunur ise validesinin hissesi 
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cedde ile beyinlerinde mütesaviyen taksim edilir. Ve müteveffanın ey
tamı olmayıpta yalnız zevcesi veya valide veyahut ceddesi bulunur ise 
bunlar müstahakkı maaş olur. Ve müteaddid zevcelerden maaştan sakıt 
olanlar ile vefat edenlerin taksimi mezkûrdan kendilerine isabet eden 
hisseleri diğer zevcenin maaşına zammolunur. Vefat eden valide ve ced
de hakkında dahi bu suretle muamele edilir. 

Madde 17 — Eytam ve eramil beher neferine tahsis olunacak ma
aşlar indelhesab otuz kuruştan dun isabet eder ise noksanı bilikmal 
her halde otuz kuruşa iblâğ olunacaktır. Bunların vefat edenlerinden 
ve yirmi yaşını ikmal eyleyen ve ere varanlarından katolunacak maaş
ların otuza iblâğı için sandıktan tahsis olunmuş olan mikdarı sandığa 
aid tutularak kusuru beyinlerinde mütesaviyen taksim edilecektir. 

Madde 18 — Zevci müteveffası memurini devletten olupta ondan 
dolayı hasebennizam maaşa nail olan inasın muahharen pederi müsta
hakkı tekaüd olduğu halde vefat eder ise pederinin vefatından dolayı 
müstahak olduğu maaş dahi tahsis olunur. 

Madde 19 — Memurini müstahdeminden tekaüde kesbi istihkak et-
miyerek müddeti hizmeti on seneyi ikmal etmiş olduğu halde vefat eden
lerin eytam ve eramıline otuz sene hizmetle tekaüd olan bir memur ev-
lâd ve ayalinin müstahak olduğu maaşın sülüsü ve müddeti hizmeti on 
seneyi tecavüz edenler hakkında sinini zaideye isabet eden mikdann 
zammı ile tahsis olunur. Yirmi birinci maddede gösterilen ahvalden maa
da on sene hizmeti sebketmiyerek vefat eden memur ve hademenin evlâd 
ve ayaline bir şey verilmez. 

Madde 20 — Eytamı zükûra verilecek maaşlar yirmi yaşlarını ik
mal ettiği ve eytamı inas ve zevcat ve ümmehat ve ceddata verilecek maaş
lar ere vardıkları anda katolunur. Ancak iki gözü ama ve mefluç ve mu-
kat ve mecnun ve menzul olanlar ile ahvali mesrude derecesinde bütün 
bütün kâr ve kispten kalmış olan malûlinin maaşlan kaydi hayat ile ifa 
olunur. Ve kârı kispten kalmış derecede malûl olduğu ve nizamen maaşa 
nailiyet derecesinde bulunduğu tıbben tahakkuk ve tebeyyün eden evlâdı 
zükûra yirmi yaşını ikmal etmiş olsa bile yine kaydı hayat şartile maaş 
verilir. 

Madde 21 — Müddeti meşrutai tekaüdü ifa etmediği halde dokuzuncu 

maddede gösterilen ahvalden müteessir olarak veyahut merkezi memuri

yetine gitmekte veyahut mahalli memuriyetinden avdet eylemekte iken 

veya esnayı memuriyetinde ifayı vazife eder iken mehalik ve muhatarata 

T. 1 C. 6 F. 46 
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uğrayarak kazaen vefat edenlerin evlâd ve ayaline müteveffanın son me
muriyeti daimesi maaşının rubu ita olunur. 

Madde 22 — Tekaüde müstahak olan memurinin müstahakkı maaş 
olan mütealiikatı istidalarını Bahriye Nezaretine ita edip bunun üzerine 
roüstedinin nizamın tayin eylediği hukuku haiz olup olmadığı ve müte-
allikatının kaç neferden ibaret olduğu idarece tahkik olunarak evrakı 
tahkikiye sandık heyetine ita olunacaktır. 

Eytam ve aramile tahsis olunacak maaşat velilerinin tarihi vefatın
dan itibaren verilecektir. 

Madde 23 — Mütekaidin ile eytam ve aramile tahsis olunacak maaş
ların kırk paradan noksan olan küsuratı terk ile bakisi tahsis olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASİL 

Tekaüd sandığının sureti teşkili 

Madde 24 — îdarei mahsusada müstahdem bilcümle memurin ve 
ketebe ve hademe ile kapdan ve çarkçı ve yazıcı ve dümencilerden ve 
kırk dokuzuncu maddede istisna edilen amele ve mürettebatı saireden 
tekaüdü lâzım gelenler ile bunların kablettekaüd vefat edenlerin eytam 
ve eramili maaşatının idaresi için «idarei mahsusa tekaüd sandığı» na-
mile bir sandık ittihaz olunmuştur. 

Madde 25 — Sandığın sermayesi evvelâ idarei mahsusada müstah
dem memurin ve ketebe ve hademe ile kapdan ve çarkçı ve yazıcı ve dü
mencilerin maaşlarından işbu nizamnamenin, tarihi neşrinden itibaren 
şehrî yüzde beş hesabile icra olunacak tevkifattan saniyen mütekaidine 
tahsis olunacak maaşattan vukubulacak kezalik yüzde beş tevkifattan 
salisen idarece bin. üç yüz dört senesi nisanı ihtidasından itibaren me
murin ve müstahdemin maaşatından tevkif edilmiş olan yüzde beş aidat
tan müterakim mebaliğden rabian memurinden sınıf dereceleri terakki 
edenlerin evvelki memuriyet ve mevkilerine mahsus maaş ile memuriyeti 
cedideleri maaşı beyninde olan zammın ilk bir aylığından veyahut bulun
dukları memuriyet ve mevki tebeddül etmediği halde yalnız maaşı asli
lerine zammolunan akçenin ilk aylığının zammından hamisen yeniden bir 
memuriyeti daimeye tayin olunacakların bir dafalık olmak üzere ilk ala
cakları maaşın nısfından sadisen yirmi altıncı madde mucibince sandığa 
kalacak maaş ve ücretlerden sabian kırk yedinci maddeye tevfikan ame-
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le ve mürettebat vesaire maaşlarından vukubulacak yüzde iki tevkifattan 
hasıl olacaktır. 

Madde 26 — Memurin ve ketebe ve hademe ile kapdan ve çarkçı 
ve yazıcı ve dümencilerden ve kırk dokuzuncu maddede istisna edilen 
amele ve mürettebatı saireden vefat edenlerin bulundukları mahallerde 
varisleri mevcud olmadığı takdirde îdare veznesinde olan maaş ve ücret
leri varisleri zuhurunda marifeti şer'i şerif ile badessübut tevzi ve ita 
olunmak üzere ba suret tekaüd sandığına teslim olunacak ve müddeti 
muayyenei şer'iyesi zarfında varisleri zuhur etmiyenlerin mevkuf maa
şatı sandığa kalacaktır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Tekaüd sandığının idaresi 

Madde 27 — Sandığın idaresi meclisi idareye mahsustur. Ve sureti 
daimede sandık idaresine bakmak üzere meclisi mezkûr azasından bir 
reis ve üç azadan mürekkep bir heyet teşkil kılınacak ve umuru hesabi-
yeye ve mebaliği varidenin kabz ve sarfına aid muamelât memurini 
idareden müntehap bir muhasebeci ve sandık emini tarafından fahrî 
olarak ifa ve bunlar kefalete raptedilecektir. Muhasebeci sandık heye
tinin azayı tabiiyesindendir. 

Sandık defatirini tanzim ve muamelâtı hesabiye ve kuyudiyeyi icra 
etmek üzere muhasebecinin maiyetinde muktedir bir kâtip ve icabında 
bir de refik bulundurulacak ve fakat bunlar muvazzaf olacaktır. 

Otuz dokuzuncu madde mucibince memurin ve müstahdemine ikraz 
olunacak akçelerden alınacak yüz kuruşta dört para kâtip maaşile ma
sarifi saireye karşılık ittihaz olunacaktır. 

Madde 28 — Sandık namına hâk ettirilecek mühür heyetin reisinde 
bulunacak ve muhasebeciliğe mahsus olmak üzere diğer bir mühür hâk 
ettirilecektir. 

Madde 29 — Meclisi idare sandık heyetine havale olunan istida ve 
evrakı müteferriası üzerine sandık heyetince lüzumu tahsisi gösterilen 
maaşın ahkâmı nizamiyeye muvafık olup olmadığı ve memurun kanunen 
muayyen olan hukuku iktisab edip etmediğini tahkik ve malûlinin de
recei maluliyetini tedkik edecektir. 

Madde 30 — Meclisi idarenin icra edeceği tedki'kat üzerine tanzim 
eyliyeceği mazbata Şûrayı Bahriyeye gönderilip Şûrayı Bahriyede ted-
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kik ve tasdik olunduktan sonra ba mazbata Bahriye Nezaretine ita oluna
cak ve nezaretçe mucibince işaret olunduktan sonra tekaüd maaşı tahsis 
kılınacaktır. 

İradei seniyei hazreti padişahı ile mansup memurinin icrayı teka
üdü alelusul babıaliden istizan olunur. 

Madde 31 — Otuzuncu madde mucibince hakkı tekaüdü sabit olan 
bir kimsenin icrayı tekaüdüne Bahriye Nezaretince işaret olunduktan ve
ya iradesi şerefsadır olduktan sonra yedine tekaüdünü musaddak ve maa
şın mikdarını ve şeraiti tahsisini mübeyyin sureti mahsusada tanzim olun
muş matbu ve memhur bir sened ita olunup işbu senedi hamil olanlar 
yedlerinde bulunacak kuponlu sergiler ile Dersaadette bu sandıktan ve 
taşrada bulunanlar bu sandık ile muamelesi icra olunmak üzere sevahil 
aceritalarından ahzedeceklerdir. 

Madde 32 — Otuz birinci maddede muharrer sergiler ashabı maaşın 
tatbik mührile temhir ve maaş senedlerinin numaraları dahi balâsına 
tahrir olunacak ve tatbik mühürlerinin bir varakaya basılmışları dahi 
maaş tahsisi zamanında sandık kaleminde kayıdları zirine yapıştırıla
caktır. 

Madde 33 — İta olunacak sergi kuponlarının numara ve mühürle
ri sandık defterile tatbik ve maaşının mikdarı tasdik olunduktan sonra 
sergilerin sarfiyat defterine kaydile havi olduğu maaşlar her ay sandık
tan tesviye ve ifa kılınacak ve sandık muhasebesinin niyeti zamanında 
ibraz olunmak üzere sergilerden şehri kesilecek kuponlar nakit maka
mında sandıkta hıfzedilecek ve işbu kuponlara ashabı tarafından maa
şın mikdan nisbetinde pul yapıştınlacaktır. 

Madde 34 — Ashabı maaşdan taşrada bulunanların maaş senetlerile 
sergileri canibi idareden ba tahrirat acentalara irsal edilerek müstahak 
oldukları maaşat idarei mahsusa hasılatından ita ve badehu mahalle
rinden vürud edecek makbuz kuponlan üzerine idare veznesile tekaüd 
sandığı beyninde irad ve masraf veçhile muamelei mahsubiye ve kalemi-
yesi icra kılınacak ve acentalara havale edilen mütekaidin ve eytam ve 
aramil maaşlarından tevkif olunacak yüzde beşlerin sureti tenzili mahal
lerine gönderilecek ilmühaberlerde gösterilecektir. 

Madde 35 — Mütekaidin ile eytam ve eramilden Dersaadette bulu
nanlar hayatta olduklannı ve sahibi maaş inasdan ise te.^evvuc, etme
diklerini ve zükurdan ise mekâtibi askeriyeden birinde olmadıklarını 



725 

mübeyyin her altı ayda bir kere sakin oldukları mahaller imam ve muh
tarları tarafından aylık senetlerile beraber tekaüd sandığı idaresine bir 
kıt'a ilmühaber götürecek ve taşrada bulunanlar dahi altı ayda bir kere 
hayatta olduklarını ve inasdan ise henüz bir ere varmadıklarını muta
zammın mahalle ve kariyeleri imam ve muhtarları taraflarından birer 
ilmühaber alıp kaza meclislerine tasdik ettirdikten sonra maaşı havale 
olunan idare acentalara ita edecek ve acentalar tarafından dahi tahkikatı 
lâzıma bade/icra sandığa irsal kılınacaktır. 

Madde 36 — İşbu nizamname ahkâmına taallûk eden mevaddan 
Dersaadetçe memurları ve taşralarca memurini mülkiye ile kariye ve 
mahallât imam ve muhtarları canibinden icrası lâzım gelen muame
lâtta mugayir nizam hareket olunur ve vakiin hilafı ilmühaber ve 
mazbata verilir vesair suretle bu işlere fesad karıştırılır ise failleri Mül 
kiye Ceza Kanununa tevfikan mücazat olunur. 

Madde 37 — Otuz sekizinci ve kırk beşinci maddelerde muharrer 
cedavilin zamanında tanzim ve irsal olunmasından sandık heyeti mesul
dür. 

Madde 38 — Sandığın sermayei umumisinin muvazenei seneviyesi 
defteri her senenin şubatı nihayetinde sandık muhasebesinden bittanzim 
ve meclisi idare tarafından tetkik ve ba mazbata zeyli tasdik olunduktan 
sonra Şûrayı Bahriyeye havale olunarak orada dahi bittedkik yolunda 
göründüğü takdirde hııfzolunmak üzere sandık idaresine iade olunacak
tır. Her ne zaman arzu olunur ise gerek Şûrayı Bahriyece ve gerek meclisi 
idarece sureti mahsusada bir heyeti teftişiye tayin olunarak sandık de
fatiri ile mevcudu tedkik ve tadat ettirilecektir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Sandık sermayesinin tenmiyesi 

Madde 39 — Her ne zaman ne mikdar akçe teslim olunur ise kabul 
ve her ne vakit ne mikdar akçe istenilir ise ita olunmak ve faizi mec
lisi idarece tahdid ve tayin edilmek üzere sandığın sermayesi hesabı cari 
usulüne tevfikan en muteber ve mütemen bankalara ita ile tenmiye olu
nacak ve teslimat ve makbuzat için sandık heyetile banka beyninde bir 
hesabı cari açılacaktır. Yalnız idarede müstahdem olanlar bu sandıktan 
akçe istikraz etmek istiyenlere faizi nizamisile akçe ikrazı caiz olacaktır. 
Ve sandık idaresinde istihdam olunacak kâtib maaşına ve masarifi vesai-
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reye karşılık olmak üzere müstakrizlerden meblâğı müstakrazın faizi 

nizamisinden maada yüz kuruşta dört parası da kaydiye olarak alınır. 

Madde 40 — Sandıktan akçe istikraz etmek istiyenlerin alacakları akçe 
ile bunun faiz ve kaydiyesinin mecmuu maaşının bir buçuk aylığı dere
cesini tecavüz etmiyeceği gibi müstakrızlar tedahülde bulunan maaş
larından ilk verilecek maaşları rub'u sandığa havale ve terk olunmak su-
retile ifayı deyin edecek ve sene ahirinde maaşat tedahülde kalır ve has-
belicab sergiye tahvil olunur ise sandığa borcu olanların namına tanzim 
olunacak sergiler sandığa teslim edilerek tediyei deyin olunmadıkça sa
hibi yedine verilmiyecek ve müddeti muayyenenin inkizasında tediyei 
deyin etmeyipte tecdidi deyin etmek arzu edenlerin birinci defasında 
sergileri sandıkta teminat kalmak şartile ve ikinci defasında ilk çıkacak 
maaşının nısfile tediyei deyin etmeğe salâhiyeti olacak ve müstakrızlar-
dan bu muameleye muvafakat etmiyenlerin sergileri furuht olunarak san
dığın matlubu bittevkif fazlası olduğu takdirde kendilerine ita edilecek
tir sandıktan ikraz olunacak mebaliğin faizi ve kaydiyesi peşin olarak 
ahz ve istifa olunur ve tecdidi deyin vukuunda müddeti muayyene faizi 
bilhesap zammedilir. 

Madde 41 — Sandıktan akçe istikraz etmek istiyen alacağı akçenin 
ve her ay vereceği meblâğın mikdarını havi bir istidaname tanzim ve 
ita edip işbu istidaname idare muhasebesine havale olunacak ve sahibi 
istidanın muhassas olan maaşının mikdarı ve muhasebece bir gûna ilişiği 
olup olmadığı mezkûr istidanamenin balâsına derkenar ve meclisi ida
reden tasdik olunduktan sonra alelusul yapılacak makbuz senedi rapt
edilerek sandık heyeti reisi tarafından işareti mahsusa vazolunduktan 
sonra akçe ita olunacak ve muamelei evrakiye vesaire meclisi idare ve 
idare muhasebesi tarafından nihayet üç gün zarfında icra edilmedikçe 
sandıktan hiç bir kimseye akçe ikraz olunmayacaktır. 

Madde 42 — Sandıktan akçe istikraz edenlerden tesviyei deyin et
meksizin vefat eyleyenler ile tekaüdü icra olunanlar ve terk ve tahvili 
memuriyet edenler olduğu halde baki kalan deyinleri idaredeki matlûb-
larından derhal tesviye olunacak ve sandık tarafından bir deynin esbabı 
mücbire ve zaruriyeden naşi defaten alınması halinde mukaddema peşin 
olarak ahzolunan faizi iade olunmıyacaktır. 

Madde 43 — Sandık muamelâtı için sureti muntazamada tutulacak 
deftere verilecek mebaliğin mikdarile tarihi itası ve akçe alanların isim 
ve rütbe ve memuriyetleri ve her ay vukubulacak teslimtları defteri ke-
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bire naklolunmak üzere tasrih ve terkim kılınarak hitamı tesviyei deyin-
lerinde aklâmca deyin kayıdları bitterkin senedîeri kendilerine ita kılı
nacaktır. 

Madde 44 — Sandıktan ita olunacak mebaliğ için daimî suretle mu
amelât icra olunmayıp ay başlarile on beşlerinde icra kılınacak ve san
dığın bilcümle ahz ve itası hazine fiatile olacaktır. 

Madde 45 — Her ay nihayetinde sandığın hülâsai muamelâtını mü
beyyin sandık muhasebesinden bir cedvel tanzim ve ziri muhasebeci tara
fından tasdik ve temhir edildikten ve sandık hey'eti tarafından tedkik 
olunduktan ve meclisi idarece görüldükten sonra Şurayı Bahriyeye gön
derilip oraca da bittetkik yolunda görüldüğü takdirde tasdik olunarak 
Iieclilhıfz sandık idaresine iade olunacaktır. 

KISMI SANİ 

idare fabrikasında müstahdem amelenin ve vapur ve iskele 
çımacılarile mürettebatı sairenin tekaüdü 

ALTINCI FASIL 

Tekaüdün şeraiti 

Madde 46 — Birinci maddede tayin olunan memurin ve ketebe ve 
hademeden maada vapurlarda müstahdem sair bilcümle mürettebata ve 
kömür ve nakliye ve mavnacıları ile iskele çımacılarına ve idare fabri
kasında müstahdem mukannen ameleye yalnız maluliyet üzerine maaş 
tahsis olunur. Ve bunlardan otuz veya kırk beş sene hizmeti sebketmiş 
olupta müsin olmasından dolayı ifayı hizmete iktidarı olmadığı sabit 
olanların altıncı madde mucibince bilhesap müddeti hizmeti otuz sene ise 
otuz senede müstahak olacağı maaşın bir buçuk seneliği ve müddeti hiz
meti kırk beş sene ise kırk beş senede müstahak olacağı maaşın iki buçuk 
seneliği derecesinde ikramiye verilir. 

Madde 47 — Amele ve mürettebatı sairenin maaş ve ikramiyeye is
tihkakları beher mah aldıkları maaş ve ücretlerden sandığa yüzde iki 
vermekle meşruttur. 

Madde 48 — Amele ve mürettebatı saireden vapurlar ile fabrika 
vesair ameliyat mahallinde iş başında mücerred ameliyatın tesirinden 
bir kazaya duçar olarak malûl olanlara dokuzuncu madde mucibince 
maaş tahsis olunur ve bunların derecei maluliyetleri dahi maddei mezkû
re ahkâmına tevfikan tayin ve tasdik edilir. 
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Madde 49 — Amele ve mürettebatı saireden işin tesirile avarızı mu
vakkate kabilinden olarak hafifçe cerihedar olanlara nihayet üç ma/ha-
kadar kesbi sıhhatle işe devam edemedikleri müddete mahsus olmak üze
re ita olunacak ücret ve maaşdan dahi yüzde iki aidat tevkif olunacaktır. 

Madde 50 — Amele ve mürettebatı saireden otuz veya kırk beş sene 
hizmet edip te vefat edenler ile dokuzuncu maddede gösterilen ahvalden 
naşi tekaüd maaşına nail olduktan veya nail olmadan vefat eyleyenler 
ile müddeti meşrutai tekaüdü ikmal etmediği halde maddei mezkûrede 
muharrer ahvalden müteessir olanların müteallikatı hakkında faslı saııi-
de münderiç mevad ahkâmına tevfikan muamele olunur. 

Madde 51 — Amele ve mürettebatı saireden biri sair hidematı dev
letten birine nakleylediği takdirde idaredeki sebkeden memuriyeti müd
deti, müddeti tekaüdüne mahsub edilmez. 

Madde 52 — Bahriye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur
dur. 

• 

No. 176 — Almanya imparatorluğu ve Prusya Kıratlığı ile 
Devleti aliyei Osmaniye beyninde mün'akid ticaret 

ve seyrisefain muahedesi 

26 ağustos 1890, 1306 

Bir taraftan zatı şevketmeab Hazreti Padişahi ile diğer taraftan da
hi Alman devleti namına hareket eden haşmetlû Alman imparatoru ve 
Prusya kiralı hazretleri kendi hükümetleri beynindeki münasebatı dos-
tî ile ticaret ve seyrisefain muamelâtını bir senedi mahsus ile ezsernu 
tanzim ve tahkim etmek arzusunda oldukları cihetle bu iş için tarafı 
eşrefi hazreti Padişahiden Hariciye Nazırı Mohmed Sait Paşa ve Haş
metlû Alman İmparatoru ve Prusya Kiralı canibinden fevkalâde murah
has büyük elçi bulunan ve müşaviri has unvanını haiz olan Siyör Jozef 
Duradoviç ile sefaret müsteşarı hassı unvanını haiz bulunan General Kon
solos Siyör Zisi Jile murahhas tayin buyurulmuş olduklarından murah-
hasanı müşarileyhim yolunda ve muntazam görülen ruhsatnamelerini 
badelteati mevaddı atiyeyi kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Tarafeyni muakideynden birinin tebaası ve mahsulâtı 
arziye ve sınayiesile sefaini diğerinin mernalikinde en ziyade mazharı 
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müsaade olan millet tebaası mahsulâtı arziye ve sınayiesile sefainine 
ita olunan veya ileride ita olunabilecek olan veyahut bunların istifade 
eylemelerine memleketi mezkûre hükümeti tarafından müsaade edile
bilecek olan bilcümle fevaid ve muhassenat ve imtiyazat ve muafiyatı 
bihakkin icra edecek ve bunlardan müstefit olacaktır. 

Madde 2 — Tarafeyni muak'ideynden birinin tebaası veya bunların 
alâkadarını gerek dahili memlekette ticaret etmek arzusu ve gerek me
maliki ecnebiyeye ihraç eylemek niyeti ile diğerinin memalikinin her 
tarafında mahsulâtı arziye ve sınaieden madud olan bilâ istisna kâf
fei emtiayı iştira edebileceklerdir. Babıâli emtianın mubayaası veya ba-
delmubayaa bir mahalden diğer mahalle nakli için memurini mahalliye-
den kadimen taleb olunan tezkere adetinin metrukiyetini tasdik buyurur. 

Madde 3 — Tarafeyni muakideyn tebaası yekdiğerinin memalikinde 
en ziyade mazharı müsaade olan yerli ahalinin ve en ziyade mazharı mü
saade olan devlet tebaasının mükellef oldukları veya mükellef olacakları 
vergi ve rüsum ve tekâlifi umumiye veya mahalliyeden gayri ve ziyade 
hiç bir nevi rüsum ve tekâlife tâbi ofmıyaca'klardır. 

Madde 4 — Tarafeyni akideynden birinin memalikinde hiç bir eşya 
diğerinin memalikine ihraç olunacağı vakit eşyayı mümasilenin sair ec
nebi bir memlekete hini ihracında istifa olunan veya olunabilecek olan 
rüsum veya tekâliften başka veya ziyade rüsum ve tekâlife tâbi olmıya-
ca'ktır. Memaliki şahanede ihracata mahsus olan bilcümle eşya ve emtia 
sefineye tahmile veya berren ihraca salih münasib bir mahalle her nevi 
rüsumdan muaf olarak nakil olunacaktır. İhracat resmi emtianın iske
ledeki kıymeti üzerine yüzde biri tecavüz etmiyecek ve bu resim hini 
ihraçta tediye olunacaktır. İhracat resmini tediye etmiş olan emtia ve 
eşya yedi ahara geçmiş olsa bile tekrar bu resme tâbi olmıyacaktır. 

Madde 5 —• Memaliki şahaneye berren veya bahren idhal olunan 
bilcümle Almanya mahsulâtı arziye ve sınaiyesi ve Almanya memalikine 
berren ve bahren idhal kılınan Memaliki Şahane mahsulâtı arziye ve sı
naiyesi Memaliki Şahane ile Almanya memalikinde en ziyade mazharı 
müsaade olan memleketin aynı mahsulâtı arziye ve sınaiyesinin hini id-
halinde istifa olunan veya olunabilecek olan rüsumdan başka veya zi
yade rüsuma tâbi olmayacaktır. Bundan maada Babıâli Memalliki Şaha
neye idhal olunan Almanya mahsulâtı arziye veya sınaiyesini muahedei 
haziranın cüzü gayri mufarıkı olan melfuf tarifede musarrah rüsum
dan başka veya ziyade rüsuma tâbi etmemeği taahhüd buyurur. 
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Hamir ve müskirat ile sigara kâğıtlarına ve şeker kahve dakik hay
vanat mahrukat oyun kâğıtlarına ve meyva ve sebzelere gelince Babıâli 
tarifei mezkûrede muayyen olan rüsuma ileride Memaliki Şahanenin ay
nı mahsulâtı arziye ve sınaiyesine. tarholunabilecek rüsumu munzama 
veyahut rüsumu cedideyi zam ve ilâve etmek hakkını muhafaza buyu
rur. Şeker ve dakiklere gelince: îdbalât resmi dahil olduğu halde her 
nevi rüsum ve rüsumu munzama yüz kilogram başına evvelâ sökerler 
için ( A ) tasfiye olunmuş kelle veya kelle kırığı veya murabbaüşşekil 
kesilen veyahut safiha suretinde olan şekerle toz yahut doğulmuş şeker 
nöbet şekeri için altın olarak altmış (B) ham şeker için dahi altın ola
rak kırk sekiz kuruş saniyen dakikler için ( A ) hinta dakiki için altın 
olarak yirmi yedi kuruş (B) alef şeir mısır buğdayı dakikleri ile zikr 
ve tadad olunmamış sair dakikler için altın olarak on sekiz kuruşu asla 
tecavüz edemiyecektir. Idhalât resmi memaliki şahanede eğer emtia bah-
ren gelmiş ise eşyanın karaya hini ihracında ve berren vürud eylemiş ise 
ilk gümrük merkezinde tediye edilecektir. Demiryolu ile vükubulpn id-
halât ve ihracata gelince Memaliki Şahanede bunların rüsumu memaliki 
sairede bu babda alelûmum müttehaz olan ahkâm ve şeraitin esası üze
rine Hükümeti seniye tarafından tanzim olunacak nizamatı mahsusaya 
tevfikan istifa kılınacaktır. Rüsum eşya idhal eden adamın intihabı veç
hile ya mecdiye altını yüz kuruş hesabile altın veyahut Dersaadet piya
sası fiatmın haddi vasatisi mucibince idarei mefkeziyei Osmaniye tara
fından her üç ayda vakti münasibde tayin ve neşir edilecek fiat üzere 
sim mecidî olarak tediye kılınacaktır. 

Madde 6 — Emtianın idhalât ve ihracatına ve transit suretiyle im-
rarına ve debboylara vaz'ına ve tediye edilecek her nevi rüsuma ve güm
rükçe icra olunacak her gûna muamelâta gelince: Tarafeyni muakideyn 
başka bir devlete ita eyledikleri veya ita edecekleri bilcümle imtiyazat 
ve fevait ve muhassenattan ve kâffei rüsum tenzilâtile her gûna muafi-
yat ve müsaadattan derhal vesair bir gûna muamele icrasına hacet kal
maksızın yekdiğerlerini mütekabilen istifade ettirmeği taahhüd ederler. 

Madde 7 — Sefaini milliye veyahut en ziyade mazharı müsaade olan 
millet sefaini ile memaliki ecnebiyeden tarafeyni muakideynden birinin 
memalikine nizamen idhali veyahut oradan memaliki ecnebiyeye ihracı 
caiz bulunan veya olabilecek olan bilcümle eşya diğer tarafa aid sefain 
ile dahi idhal ve ihraç olunabilecek ve eşyayı mezkûre sefaini milliye 
veyahut en ziyade mazharı müsaade olan millete aid sefain ile idhal ve 
ihraç edilmiş olsaydı ne gûna rüsum v e tekâlif istifa olunacak idise an-



731 

dan başka veya ziyade bir gûna resim ve tekâlife tâbi olmıyacaktır. Eş
yayı mebhuse gerek doğrudan doğruya hasıl olduğu memleketten gelsin 
ve gerek memaliki saireden vürud etsin haklarında bu muamelei müte
saviye icra olunacaktır. 

Madde 8 —• Almanyanın mahsulâtı arziye ve sınaiyesinden olan 
emtia ve memaliki ecnebiye mahsulâtı arziye ve sınaiyesinden olup Al
manya tebaasına aid veya Almanya sefaini derununda mahmul bulunan 
emtia Kal'ayı Sultaniye ve Karadeniz boğazlarından imrar olunduğu 
zaman ister mahmul oldukları sefain ile boğazlardan imrar olunsun is
ter sefaini saireye aktarma edilsin veya ihraç olunmak üzere satılıpta 
sefaini saire ile semti maksuda gönderilmek üzere bir müddeti mahdude 
için karaya çıkarılsın emtiai mezkû reden hiç bir resim ahz ve istifa kılın-
mıyacaktır. Şıkkı aharde emtianın on üçüncü maddede mevzu şerait ile 
debboylara konulması iktiza edecektir. 

Madde 9 — Memaliki şahaneden imrar olunan Almanya emtiasından 
hiç bir transit resmi istifa edilmiyeceği gibi memaliki şahanenin her han
gi noktasından olur ise olsun imrar olunup yine memaliki şahanenin 
idhalât resmi ifa olunmaksızın idhal olunamıyacak olan bir mahalline 
giden her gûna emtia dahi transit hakkında cari olan usule tâbi ola
caktır. Mısıra giden veyahut Mısırdan gelen emtia hakkında usulü ha
zıra ibka edilir. Binaenaleyh şurası mukarrerdirki emtiai mezkûre id
halât resmini ifa edince hiç bir halde ikinci defa resim tediyesine tâbi 
olmıyacaklardır. Almanyadan imrar olunan emtiai Osmaniye en ziyade 
mazharı müsaade olan millete aid emtiai ticariyenin transit suretile hini 
imrarında tediye eyledikleri rüsumdan başka veya daha ziyade rüsuma 
tâbi olmıyacaklardır. 

Madde 10 — Gümrükçe muayene edildikten sonra zirde muharrer 
eşya memaliki şahanede idhalât rüsumundan muaf tutulacaktır. 

Evvelâ numune kâğıtları bir toptan katolunmuş numune parçaları 
veyahut emtianın cinsini mübeyyin olan numuneler şu kadarki eşyayı 
mezkûre numuneden başka bir şeye yaramamak iktiza eder. 

Saniyen yolcu eşyasile seyahinin kendi istimallerine mahsus olan 
elbise ve çamaşırları. 

Salisen Memaliki Şahanede bulunan bir Alman General Konsolos
hanesinin veya Alman Konsoloshanesinin reisi namına idhal olunup mu
maileyhin veya ailesinin istimaline mahsus olan eşya ve emtia şu ka
darki işbu Konsoloshaneler rüesası konsolos mesleğinden yetişmiş ve 
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devleti metbualarından tavzif edilmiş olmalı ve idhalât resmi dahi se
nevi altın olarak iki bin be-̂  yüz kuruşu tecavüz etmemelidir. 

Rabian Almanya sefareti veya konsoloshanesi memurlarından bi
rinin veya ailesinin istimaline mahsus olup mumaileyhin veya familya
sının memaliki şahanede yerleşmeleri için kendi namına olarak ilk 
defa idhal edilen eşya ve emtia memaliki şahaneye posta vasıtasile 
vürud edip vezni gayri safisi iki yüz elli gramı tecavüz etmiyen ve be
her yüz kilogramı için resim gümrüğü altın olarak yüz elli kuruştan zi
yade olmayan bilcümle emtia irsalâtı dahi idhalât rüsumundan ve güm
rük muayenesinden muaf tutulacaktır. Posta kuşağı altında vürud edip 
nihayet iki kilogram sikletine kadar muafiyeti rüsumiyeden müstefit ol
mağa devam edecek olan evrakı matbua hakkında usulü hazıra ibka olu
nur. Şurası mu'karrerdirki salifüzzikir istisnaatın tasrih ve tayini süfe-
rayi ecnebiyenin hukuku milel ahkâmınca haiz oldukları gümrük mua
fiyetine asla irası halel edemez. 

Madde 11 — Tüccar ve erbabı sanayi ile seyyar tüccar tarafından 
numune makamında idhal olunup gümrük rüsumuna tâbi olan eşya ta
rafeyni akideynce idhalât ve ihracat rüsumundan muaf olarak kabul olu
nacaktır. Şu kadarki eşyayı mezkûrenin satılmaksızın iade ve ihraç edil
mesi ve iadeten ihraç ve veyahut debboya vaz' için lâzım gelen gümrük 
muamelâtının ifa olunması meşruttur. îşbu numunelerin tedavülü için 
ita olunacak mühlet numunelerin hini idhallerinde tayin kılınacak ve 
müddeti mezkûre bir seneyi tecavüz edemiyecektir. 

Numunelerin iadeten ihracı hususu tarafeyn memaiikindc gerek 
gümrük rüsumunun emaneten vaz"ı ve gerek kefalet itası suretlerile der
hal ilk mahalli duhulde temin edilmek lâzım gelecektir. 

Devleteynden birinin memalikine diğerinin seyyar tüccarı tarafın
dan idhal edilen numuneler ilk mahalli duhulünde bulunan gümrük 
memurları tarafından kabul olunduktan sonra tedavülleri için ita olu
nan mühlet zarfında muamelâtı duhuliyenin tekrarına hacet kalmaksızın 
yalnız gümrük idarei aidesine nakli eşya beyannamesi itası suretile o 
memleketin mahalli sairesine bahren naklolunabilecektir. 

Madde 12 —• Hükümet ve efradınas ve esnaf veya her nevi tesisat 
menafiine olarak tonilâto ve liman ve klavuz ve demirlemek ve rıhtım 
ve fener ve karantina rüsumu veyahut hidematı vakıaya ücret makamın
da her ne suret ve nam ile olur ise olsun buna mümasil rüsumu saire 
namile istifa olunan veya olunacak olan" rüsum şeraiti mütesaviye ile 
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yerli ve en ziyade mazharı müsaade olan millet sefaininden dahi ahzo-
lunmadıkça devleteynden birinin limanlarında diğerinin sefaini hakkın
da vaz ve tarholunmayacaktır. işbu muamelei mütesaviye her hangi li
mandan gelir ise gelsin ve nereye gider ise gitsin tarafeyn sefaini hak
kında bilmukabele cari olacaktır. 

Madde 13 — Başlıca limanlar ile ehemmiyetli şehirlerde menafii 
tüccariye için lüzum göründükçe Hükümeti seniye debboylar inşa edecek 
ve idhal olunan eşya yüz kilogram veyahut yüz kilogramdan dun bir vez
ni gayri safî için ayda veyahut bir aydan dun bir müddet zarfında dört 
kuruşu tecavüz etmeyen bir ambariye resmi mukabilinde işbu debboy
lara vazedilecektir. Bu misillû umumî debboylar bulunmaz ise Devleti 
aliye emtianın gümrük nizamnamelerine tevfikan gümrük memurları ve 
mal sahibi tarafından temhir edilecek olan hususî debboylara bir dikkat 
ve nezaret resmi mukabilinde vaz ve hıfzolunmasına müsaade buyu
racaktır. Emtianın debboylarda kalacağı müddet on iki ayı tecavüz ede-
miyecektir. Bu müddet zarfında emtiayı idhal edenler idhalât veya ih
racat resmini tediye etmeksizin eşyalarını iadeten ihraç eylemek salâ
hiyetini haiz olup müddeti mezkûre inkizasında emtiai mebhuseden id
halât rüsumu tamamen istifa kılınacaktır. 

Madde 14 — Devleti aliye kanunu mucibince Osmanlı sefinesi ve 
Alman kanunu ahkâmınca Alman sefinesi itibar olunan bilcümle sefaini 
tarafeynden öl sıfatla tanınacaktır. Bir sefine Alman kanunnamesi 
mucibince Alman ve Devleti aliye kanunnamesince Osmanlı addolun
duğu halde tarafeyni muakıdeynden her biri kendi kara sularında sefinei 
mezkûreye karşı kendi tabiiyetinde bulunan sefain misillû muamele 
edebilecektir. 

Madde 15 — Alman tüccar sefaininin kalayı sultaniye ile Dersaa
det boğazlarından mürurları için verilmesi lâzım gelen izni sefine se
faini mezkûrece mümkün mertebe teahlhürü mucib olmıyacak surette 
ita olunacaktır. 

Madde 16 — Kâffei eşkâlinde tütün ile tuzun memaliki şahaneye id
hali ve transit suretile kurarı menolunup memnu kalacaktır. Babıâli 
muahedei haziranın nrüddeti devamınca her şekil ve surette ve her nevi 
eczalı kibritler ile oyun ve sigara kâğıtlarından ve petrol gazlerinden 
gayri eşyayı tahtı inhisara almamaklığı taahhüd buyurur. Memaliki şaha
nede mukim Almanlar eşyai mezkûrenin ticareti dahiliyesi ve ihracatı 
hususlarında en ziyade mazharı müsaade olan tebaai devleti aliyenin 
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ve en ziyade mazharı müsaade olan millet tebaasının tâbi oldukları aynı 
usul ve nizamata tâbi olacak ve bunların tediye ettikleri aynı rüsumu 
ifa eyleyeceklerdir. Badema duhan ve tuz memaliki şahaneden Alman
lar tarafından veya Almanya memalikine ihraç olunacağı vakit eşyayı 
mefkureden hiç bir resim ahzü istifa olunmayacaktır. Mamafih Alman
lar veya alâkadaranı tarafından ihraç olunacak duhan ve tuz mikdarı 
eşyayı mezkûreyi ihraç edenler tarafından gümrük idaresine beyan olun
malıdır. Idarei mezkûrede kaydiye veya namı diğerle bir gûna ücret 
taleb ve iddiaya hakkı olmaksızın eşyayı mebhusenin ihracatı üzerindeki 
teftiş ve nezaret salâhiyetini kemafissabık muhafaza edecektir. 

Madde 17 — Barut ve dinamit ve mevaddı müştailei mümasile ve 
top ve eslihai harbiye ve mühimmatı askeriyenin memaliki saltanatı se
niyeye idhali veya transit tarikile imrarı kat'iyen memnudur. Barut ve 
barut ile memnu veya boş hartuçlar ile mermiyatın ve duhulü memnu 
eslihanın boğazlardan mürurları maddesi dahi dahil olduğu halde tran
sit suretile nakilleri için Almanya Sefareti tarafından sureti -malısusada 
müsaade taleb olunur ise ahvali adiyede buna müsaade buyıırulacaktır. 
Resmen neşir ve ilân buyurulacak merbut cedvelde tasrih ve tadad olu
nan esliha tahdidatı umumiyei mezkûreye dahil değildir. Esliha ve mü
himmat ticareti doğrudan doğruya Hükümeti Seniyenin nezareti mah-
susası altında kalır. 

Madde 18 — Memaliki mahrusai şahaneye nakledilmek üzere em
tia ve eşyayı hamil bulunan sefaini tüccariye kaptanları semti maksud-
Iarı olan limana muvasalâtlarını mütealkib manifestolarının iki kıt'a su
reti sanmasını istinsah ve aslına mutabık olduklarını tasdik ile gümrüğe 
teslim ve itaya mecbur olacakları gibi bir Osmanlı limanından kablel-
mufarika sefinelerine tahmil olunan emtiayı mübeyyin manifestonun'bir 
suretini dahi gümrük idaresine ita eylemelidirler. Gerek hini muvasa
lâtta ve gerek hini azimette manifestonun nüshai asliyeleri dahi yirmi 
dört saat zarfında tatbik ve iade olunmak üzere sureti müstahrecelerile 
beraber ita olunacaktır. Gümrük memurları Almanya Konsolos memur
larının esnayi taiharriyatta hazır bulunabilmeleri için keyfiyeti evvelce 
kendilerine ihbar ve iş'ar etmedikçe hiç bir halde sefaini tüccariyeye 
girip icrayı taharriyata ibtidar edemiyeceklerdir. Bu ihbarname vakit 
ve zamanile konsolos memurlarına tebliğ olunmak ve bu taharriyata han
gi saatte ibtidar olunacağını mutazammın.olmak lâzım gelecektir. Mani
festonun hamule ile tatbikında fazla veya noksan zuhur ederse Devleti 
aliye gümrük nizamnamesinde musarrah cezai nakdi ahzolunacaktır. 
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Devleti aliye rüsumat idaresi emtia ve eşyanın posta ve demiryolu veya 
tunik ve vasaiti saire ile berren ve bahren idhal ve ihracında ve transit 
suretile imrarında hile ve kaçak vukuunu men için lâzım gelen tedabiri 
marruzzikir nizamname ile ilân edecektir. 

Madde 19 — Eşyanın gerek vürudunda ve gerek irsalinde memaliki 
şahanede bir gûna gümrük muamelesi icra olunmazdan evvel mal sahibi 
veya vekili tarafından mahzi bir beyannamei mahsus verilmelidir, işbu 
beyanname rüsumun tatbik ve tayini için bilcümle tarifatı lâzimeyi havi 
olmak ve eşyanın cinsi ve nevile mahiyetini ve ne mahalden gelip nereye 
gideceğini ve bundan başka siklet ve mikdarını ve ölçüsünü veya icabı 
hale göre kıymetini mübeyyin bulunmak lâzım gelir. Rüsumat idaresi 
ihtilâf zuhurunda işbu muahedenamenin yirminci maddesinde musarrah 
nizamnamenin ahkâmı >mahsusası mucibince marüzzikir 'beyannamenin 
tedkik ve tatbikma ibtidar eylicektir. Emtianın hini vürudunda veya 
irsalinde bir beyanname kasınca imtina veya tehir vukubulur ve emtia 
ile beyanname beyninde fazla veya noksan olarak bir fark görülürse şu 
hal Devleti Aliyenin gümrük nizamnamesinde musarrah cezanın tatbik 
ve icrasını müstelzim olur. 

Madde 20 — Kaçak suretile idhal olunan emtia Hazinei Celile men-
faatına olarak zapt ve müsadere edileceği gibi her halde gümrük rüsumu 
ile nizamen ahzi lâzım gelecek cezai nakdiler istifa kılınacaktır. Şu ka
dar ki kaçak muamelesi usul ve nizamı veçhile isbat edilmek ve müsa
dere olunan emtianın sahibi bulunan Almanyalının mensub olduğu Kon
soloshaneye bu bapta derhal bir zabıtname verilmek iktiza eder. Alâda-
dar olan tarafın istidası üzerine iş mahkemei ticaret ve böyle bir mah
keme mevcud olmadığı takdirde diğer bir mahkeme canibinden faslı rü
yet edilecek ve bir hüküm lâhik olmadıkça Hazinei Celile menfaatına 
olarak müsadere olunan eşya sureti kat'iyede istimal olunamıyacaktır. 

Ciddî bir takım esbaba mebni Osmanlı Rüsumat idaresi hududda 
kâin kazaların her hangi mahallinde olursa olsun kaçak tarikile idhal 
olunmuş eşya mevcud olduğu zannında bulunursa mağaza ve meskenler
de lüzum göreceği her nevi taharriyatı derhal icra edebilecektir. Taharri 
emrinin nüshai saniyesi Konsoloshaneye irsal olunacak ve Konsolosu 
mumaileyhin bir gûna teahhürata sebebiyet vermeksizin taharriyatta ha
zır bulunması veya bir vekil göndermesi lâzım gelecektir. Emtianın cin
si ve nevi ve sınıf ve menşei veya kıymeti hakkında zuhur edecek ihti-
lâfat idareten faslı tesviye olunacaktır. Devleti Aliye rüsumat nizamna
mesi ahkâmı mezkûrenin sureti icrasını tayin edecektir. 
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Madde 21 — Eğer rüsumat emaneti celilesi işbu muahedenarnonin 
on yedinci maddesi ahkâmına tevfikan eşyai memnua sınıfına aid adde
deceği ve Almanya tebaasının usul ve nizamı dairesinde idhal edecekleri 
emtianın meni imrarını vazifeden addederse emtianın teslimi hususun
daki imtinaın esbabını derhal tahriren Hariciye Nezareti Celilesile Al
manya Konsoloshanesine bildirecektir. Hariciye Nezareti Celilesi Al
manya Konsoloshanesile husulü itilâf ettikten sonra rüsumat emaneti 
celilesinin imtinaını tasdika mahal olup olmadığına karar verecek ve 
bu imtinaın tasdiki halinde Almanya tebaası emtiai mezkûreyi bilâ tehir 
iade ve ihraca mecbur olacaktır. Aksi takdirde Rüsumat Emaneti Celilesi 
rüsumu nizamiyeyi badelistifa emtiai mezkûrenin serbestçe imrarına 
müsaade eyliyecektir. Tevkif olunan emtia bu bapta bir karar ittihaz 
olununcaya değin emaneten gümrükte kalacak ve bundan dolayı rüsu
mat idaresi Almanya tebaasına karşı mes'ul olacaktır. 

Madde 22 — işbu muahedename Avrupa Asya ve Afrikada vaki bil
cümle memaliki şahanade meriyülicra olacaktır. Bulgaristan emareti ile 
huttai Mısriyeye gelince muahedat ve fermanı hümayunlar dahilinde ola
rak Almanya Devleti memurlarile idarei mahalliye beyninde bilmuvafa-
ka işbu muahedenamenin şamil olduğu tarifei umumiyece hasıl dlacak 

her bir fark Hükümeti Seniyeye tebliğ kılınacaktır. Şurası mukarrerdirki 
dokuzuncu madde mucibince reftiye tezkeresile Mısırdan gönderilip 
resmi gümrüğü bilmuvafaka icra olunan tadilâttan dolayı tarifei umumi
yede musarrah resmi gümrükten dun olan emtianın memaliki şahanenin 
sair cihetlerine vürudunda farkı zaidi mevriddeki gümrüğe ifa oluna
caktır. 

Madde 23 — Muahedei hazıra ahkâmı Almanya memalikinde ve 
elyevm Almanya gümrük ittihadına dahil bulunan ve ileride dabil ola
cak olan bilcümle arazide meriyülicra olacaktır. 

Madde 24 — Bin yedi yüz altmış bir senesi mart rumisinin yirmi 
ikisi tarihli sulhu selâh ve ticaret muahedesinin işbu mukavelenameye mu
halif olmıyan bilcümle ahkâmı mukavelei hazıra ile halelpezir olmayıp 
olbapta icrası faideli addolunacak tadilât hakkında ileride bilittifak 
itilâf husulü kabil oluncaya değin ahkâmı mezkûre aynı şerait tahtın
da Almanya Devleti hakkında dahi tatbik ve icra olunacaktır. 

Madde 25 — İşbu muahedename merbut tarife ile beraber «Zolorin 
Alman» Hükûmatile Hükümeti seniye beyninde mün'akid 20 mart 1862 
ve Hükümeti seniye ile «Vil Hansiatik» beyninde mün'akid 27 eylül 
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1862 tarihli muahedenameler yerine kaim olacak ve 1/13 mart 1891 ta
rihinde ve mümkün ise evvelce itilâf husulile tarihi mezkûrdan evvel 
mevkii icraya vaz olunarak yirmi bir sene müddetle yani 28 şubat - 12 
mart 1912 tarihine kadar düsturülamel tutulacak ve bu tarihte evvelce 
ilânı mefsuhiyetine hacet olmaksızın hitam bulacaktır. Şu kaydi ihtirazı 
tahtındaki yedinci ve on dördüncü seneleri hitamında tarafeyni akideyn-
den her biri bittecrübe lüzumu sabit olacak tadilâtın icrasını teklif et
mek hakkını haiz olacaktır. 

işbu muahedename tasdik olunacak ve tasdiknameleri sür'ati müm
küne ile Dersaadette mübadele kılınacaktır. 

Tasdikan lilmekal tarafeyn murahhasları işbu muahedenameyi im
za ve temhir eylediler, işbu muahedename iki nüsha olarak 
tarihinde Dersaadette tanzim edilmiştir. 

imza : V. Radöviç 
İmza : Jile 
imza : M. Said 

a 

No: 177 — Devleti Aliyei Osmaniye ile Devleti îraniye 
arasında akdolunan posta mukavelenamesi 

27 ağustos 1890/1306 

Osmanlı posta ve telgraf idaresile Iran posta idaresi beyninde tan
zim olunacak yeni bir posta mukavelenamesi hakkında husulü itilâfa 
davet edilmiş olmakla Develti metbuaları tarafından usulen mezuniyeti 
haiz olan zirde muharrer imza sahihleri atideki mukaveleyi akdeylemiş-
1 erdir. 

Madde 1 — Osmanlı posta ve telgraf idaresile İran posta idaresi 
beyninde doğrudan doğruya mukannen ve muntazam surette idareteyni 
mezkûreteynin tâbi olduğu her iki memleketten veya müraselâtınm sevk 
ve tesyiri için idareteyni müteakıdeyn memallikini vasıta ittihaz eden veya
hut etmek isteyen memaliki saireden muhreç posta muhaberatile eşyayı 
sairenin mübadelesi tesis olunacaktır. 

Madde 2 — işbu mübadele Bayazıd Hoy ve Hanekin Kirmanşah ta-
riklerile icra olunacaktır. İdareteyni mezkûreteynin münasib gördükleri 
vakit vesaiti mübadeleyi tezyid ve usulü muameleyi tadil edebilecektir. 

T. 1 C . 6 F. 17 
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Madde 3 — Posta çantalarile eşyayı sairenin mübadelesi Bayazıd 
ve Hanekindeki Osmanlı postanelerinde icra edileceğinden îran tatar
ları işbu mahallere kadar gelmeğe mecbur olacaklar ve tatarlara gerek 
azimet ve gerek avdette hududa kadar zabtiye terfik edilecektir. Diğer 
tarikler tesisi halinde her iki idare bilittifak icab eden mübadele nok
talarını tayin edeceklerdir. 

Madde 4 — Tataranın ikinci maddede beyan olunan turuku mübadele 
üzerindeki seyir ve harekâtının evkatı iki idare beyninde bilittifak tayin 
edilecek ve lâakal haftada bir defa mübadele icra olunacaktır. 

Madde 5 — Balâdaki birinci maddenin gösterdiği posta muhabera-
tile eşyayı saire berveçhizir beyan ve tadad olunur şöyleki (evvelâ) 
umum posta mukavelenamesinde beyan olunan posta müraselâtı yani 
mekâtib açık muhabere varakaları evrakı matbua ve mesalihe dair evrak 
ve tüccar numunesi vesaire (Saniyen) zikıyem evrakı havi zarflar (sa
lisen) sıra bend olarak akçe irsalâtı (rabian) mücevherat ve emsali zi
kıyem eşya gibi müraselât (hamisen) kıymeti beyan olunan veya olun-
mıyan mesajeri irsalâtı yani irsalâtı mütenevvia. 

Madde 6 — Balâdaki beşinci maddenin fıkrai evvelisinde zikrolunan 
posta eşya vesairesine dair beynelmilel mevcud olan mukavelename ve 
kararname ve teferruat nizamnameleri'le mevaddı munzaması ahkâmı eş
yayı mezkûre hakkında meriyülicra olacaktır. 

Madde 7 — Beşinci maddenin ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci 
fıkralarında muharrer zikıyem evrakı havi zarflarla surralar ve zikıyem 
eşya ve mesajeri yani irsalâtı mütenevvia her memlekette mer'iyülicra 
olan ücuratı dahiliyeye tâlbi olduğu gibi ücuratı muayyenesi dahi her iki 
memleketin yalnız hududuna kadar bilhesab istifa olunacaktır, tlcuratı 
mezkûre peşinen ahzolunacak ve mevrid memleketine aid ücret mürse-
lünileyhden istifa edilecektir. 

Madde 8 — Zikıyem evrakı havi bir kıt'a zarf veya bir aded surra 
veya kıymetli bir şey veyahut bir mesajeri yani irsalâtı mütenevvianın 
mürsilf gönderilen şeyin mürselünileyhine teslimini müş'ir olarak bir 
ilmühaber istihsalile kendisine itasını gerek postahaıreye teslim eylediği 
şeyin hini tevdiinde ve gerek andan bir sene müddet zarfında peşinen 
kırk para veya yedi şahî tediye ederek taleb edebilir. İşbu ücret anı ahz 
ve istifa eden idareye aid olacaktır. 

Madde 9 — Mevkuf olupta mahreci posathanesine iade olunan zi
kıyem evrakı havi zarflarla surralar ve kıymetli eşya ve mesajeri yani 
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irsalâtı mütenevviadan mezkûr postahane kamilen kendisine aid olmak 
üzere yeni bir ücret ahz ve istifa edecektir. Ancak eşyayı mezkûrenin 
tekrar şevki postahane tarafından sehven diğer mahalle irsal edilmesin
den neşet etmiş ise eşyayı mezkûreden yeni bir ücret ahzolunmıyacaktır. 

Madde 10 —• Zikıyem evrakı havi zarflarla surralar ve kıymetli eşya 
ve mesajeri yani irsalâtı mütenevviadan yedinci ve sekizinci ve dokuzun
cu maddelerde muharrer iicurattan başka bir gûna posta ücreti alınmıya-
caktır. Maamafih surralarla kıymetli eşyanın mahreç postanelerinde ben-
diyesi için her iki memleket posta idarelerinin bir bendiye ücreti ahzet-
mek hakkı bakidir. 

Madde 11 — İki memleket beyninde cereyan eden posta muamelâtı 
için usulü aşariden başka usul kullanılmıyacaktır. 

Madde 12 — Mekâtibi havi veya muhabere nevinden bazı ibaratı 
muhtevi bulunan surra ve kıymetli eşya ve mesajeri yani irsalâtı müte-
nevvianın sevk ve isrası memnudur. 

Duhulü her iki memleketin kavanin ve nizamatile memnu olan eş
yayı havi irsalâtla kabili iştial veya patlayıcı mevad ve aşındırıcı mayi-
at ve menkulâtı saireye mazarrat iras edebilecek drsalâtın nakli dahi 
kezalik mücaz değildir. Maamafih her iki idare mayiatı saireyi veya su
huletle kırılabilecek eşya veyahut ziruh hayvanatı havi irsalâtm red ve 
ademi kabul ünce muhtardır. 

Madde 13 — Zikıyem evrakı havi bir zarf veya bir surra ve kıymetli 
bir şey veyahut kıymeti beyan olunan mesajeri yani irsalâtı mütenevvi-
anın ziya veya sirkat veyahut kamilen hasarı halinde mürsilin ve anın 
fıkdanı takdirde veya talebi üzerine mürselünileyhin beyan olunan kıy
mete müsavi bir tazminat talebine hakkı olacaktır. Ancak beyan olunan 
kıymetten aşağı kısmen bir ziya veya sirkat veyahut hasar vukuunda 
yalnız zayiatı hakikiye mikdarı tediye ve ita olunur. Kıymeti beyan olun-
mıyan bir mesajeri yani irsalâtı mütenevvia irsaliyesinin ya kısmen veya 
külliyen ziya ve sirkat ve hasarı halinde mürsilin ve anın fıkdanı halinde 
veya talebi üzerine mürselünileyhin ziya ve hasarın kıymeti hakikiye-
sine mukabil bir tazminat talebine hakkı vardır. Ancak bu tazminat zayi 
veya hasardide olan kısmın beher kilogramı için altın olarak yirmi ku
ruş veya yine altın olarak yarım tümeni tecavüz etmiyecektir. 

Madde 14 — İdareteyni mezkûreteyn ahvali atiyeden münbais olan 
ziya ve haasrdan dolayı mes'ul ve bir gûna tazminat itasına mecbur ol-
rnıyacaklardır. 
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Evvelâ ziya ve hasrı bir harb veya ihtilâli dahilî veyahut tenkil ve 
teskini hükümeti mahalliyede mevcud olan kuvvei zabitadan daha ziyade 
kuvvete muhtaç olan halat ve harekât vukuunda. 

Saniyen postahanenin muhterik olması takdirinde. 

Salisen def i gayri kabil olan afatı semaviyeden münbais kazaların 
vukuu halinde. 

Rabian ziya ve hasarın irsalâtın nevi ve cinsinden veya muhteviya
tından veyahut mürsilin ihmal ve müsamahasından husule geldiği tak
dirde. 

Hamisen irsalâtın ashabına teslimi hengâmında zarf ve kapandığı 
mahallin haricen halelden salim ve sikleti mahreç postahanesine tevdii 
esnada mütehakkık olan siklete tevafuk ettiği halde. 

Sadisen nizamı dairesinde teslim edilen irsalâtı mürselünilcyh veya 
vekilinin bir gûna mülâhaza ve kayıd serdetmeksizin ahzeylediği tak
dirde. 

Sabian mayiat ve kırılması kolay ve ziruh hayvanat irsa'lâtının du
çarı hasar olduğu takdirde. 

İdareteyni mezkûreteyn dolayısile vukubulan ziyan ve husule ge-
lemiyen temettüden hiç bir veçhile mes'uliyet kabul etmezler. 

Madde 15 — Tazminat için vukubulacak müstediyat eşyanın postaya 
tevdii tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında mesmu olacak ve bu 
müddetin mürurunda müstedilerin hiç bir gûna tazminat talebine hak
lan olamıyacaktır. 

Tazminatın tediye ve ifası istida tarihinden itibaren bir seneden 
ziyade tehir edilemiyecektir. 

Tazminat itası mecburiyeti mahreç postahanesinin tâbi olduğu ida
reye aid olacak ise de işbu idarenin Iedelicab ziya veya sirkat veyahut 
hasarın memleketi dahilinde veya postahanelerinde vukubulan idareye 
olbabda müracaat etmek hakkı baki ve mahfuzdur. 

Madde 16 — On dokuzuncu maddede beyan olunan icraat nizamna
mesine tatbikan bir gûna mülâhaza serdetmiyerek eşyayı mersuleyi aliz
eden ve mürselünileyhe teslimini ve icabı halinde muahharan sevk ve is-
rasını isbat edemiyen idare aksi hali irae ve isbat edinciye değin mes'ul 
ve binaenaleyh tazminatı tediyeye mecbur olacaktır. 

Madde 17 — Kıymetli eşya ile kıymeti beyan olunan mesajeri irsa
lâtı mütenevvia muhteviyatının kıymeti hakikiyesinden fazla veya nok
san olarak bir kıymet beyan ve ifadesi memnu olup ifadatı gayri sahi-
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No: 178 — Taşra Belediye Kanunnamesine tezyil olunmak 
üzere kaleme alınan fıkrai kanuniye 

30 muharrem 1308, 3 eylül 1306 

Memurini belediyeden ve sunufu saireye mensub memurinden em
vali belediyeyi zimmetine geçirenler ile aharın zimmetine geçmesine 
müsaade edenler ve mugayiri kanun olarak sarf edenler haklarında Ceza 
Kanununun emvali emiriyeye dair olan mevaddı ahkâmına tevfikan ter
tibi ceza olunacaktır. 

[*] Vilâyat Belediye Kanunu, 1 inci tertib düsturun 4 üncü cildinin 
538 inci sahifesindedir. 

hada bulunan mürsilin bir gûna tazminat talebine hakkı olamıyacağı gibi 
mürsili merkum hakkında dahi mahreç memlektin olbabdaki kavanini 
mer'iyesine tevfikan takibatı adliye icra olunur. 

Madde 18 — Mürselünileyhi bulunamıyan veyahut mürseliinileyhine 
ihtarı keyfiyet edildiği halde altı mah müddet zarfında ahzedilmiyen zi
kıyem evrakı havi zarflarla surralar ve kıymetli eşya ve mesajeri yani 
irsalâtı mütenevvia mevkuf addedilerek mahreci postahanesine iade olu
nacaktır. 

Madde 19 — Zikıyem evrakı havi zarflarla surralar ve kıymetli eşya 
ve mesajeri yani irsalâtı mütenevvianın mübadelesi noktalarile tertib ve 
usulü sevk ve irsali ve siklet ve eb'adı selâsesi ve beyan olunacak kıyme
tin haddi azamı ve olbabdaki posta muamelâtının teferruatı umumiyesi 
tarafeyni akideynin posta idareleri arasında bilittifak tanzim olunacak 
icraat nizamnamesile tayin edilecektir. 

Madde 20 — Tarafeyni akideyn posta idareleri beynindeki bilcümle 
münasebatta fransız lisanının istimal olunması mukarrerdir. 

Madde 21 — îşbu mukavelename ahkâmının tayin eylediği hususat-
tan başka her gûna halatta devleteyni mezkûreteynin kavanini dahiliyesi 
mer'iyülicra olacaktır. 

Madde 22 — îşbu mukavelename her iki posta idaresi tarafından 
tayin olunacak günden itibaren mevkii icraya vazolunacak ve bunun 
fesih ve ilgası için tarafeyni müteakideynin biri canibinden diğerine bir 
sene evvel tebligatı lâzıma icra olunmadıkça meriyeti ahkâmı devam 
edecektir. 

îşbu mukavelename iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Dersaadet 27 ağustos 1306, 8 eylül 1890 

îran Maslahatgüzarı Devleti Aliyei Osmaniye Posta ve Telgraf 
Cevad Nazırı 

Ali 
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No: 179 — Ziraat Bankası Nizamnamesine zeyl o l m a k 
üzere kaleme alman mevaddı nizamiye 

30 muharrem 1308, 3 ey/â/ 1300 

Madde l — Ticaret Bankasından akçe istikraz edecek olan kimse 
senedi resmî ile malik veya mutasarrıf olduğu emvali gayri menkule-
sile yani idaresine kâfi hanesinden başka sırf mülk veya mukataalı va
kıf veya arazii emiriye veyahut tahsisat kabilinden olan arazii mevkufe 
ile temini deyin etmeğe mecburdur. 

Şöyle ki malik veya mutasarrıf olduğu yer sırf mülk ise terhin ve 
mukataalı vakıf ise yerini vefaen ferağ ve üzerinde mevcut mülk ebniye 
ve eşcarını terhin ve arazii emiriye veya tahsisat kabilinden olan arazii 
mevkufeden ise vefaen ferağ etmek ve dördüncü maddede beyan oluna
cağı veçhile banka şube veya sandık memurunu vekâleti devriye ile tev
kil eylemek lâzımdır. 

Madde 2 — Zürradan olupta emvali gayri menkulesi bulunmayan
lara kefil ile akçe ikraz olunur. Fakat kefilin medyun yerine kaim ve 
Ziraat Bankasına karşı doğrudan doğruya mesul olması ve ikraz oluna
cak akçenin tediyesini temin için birinci madde hükmüne tevfikan em
vali gayri menkulesini terhin veya i'efaen ferağ ve vekâleti devriye ile 
barika şube veya sandık memurunu tevkil eylemesi şarttır. 

Madde 3 — İstikraza talip olan kimse Ziraat Bankası şube veya san
dığına müracaat ederek istikraz edeceği mebaliğin mikdarını beyan ile 
beraber kendisinin veya kefilinin teminat olarak göstereceği emvali gay
ri menkulenin ne cins emlâkten olduğunu ve ne mahalde bulunduğunu 
ve keyfiyatı sairesini mübeyyin iktiza eden evrakı resmiye ve musadda-
kayı ve emlâk vergisi hangi seneye kadar ifa olunmuş ise ol senenin mak
buz pusulası ve teminat olarak göstereceği emvali gayri menkulenin ha
kikaten mutasarrıfı bulunduğuna ve zürradan olduğuna dair mahalle ve
ya kariyesinden istihsal edeceği bir kıt'a ilmühaberi ibraz etmesi lâzım
dır. 

Madde 4 — Üçüncü madde mucibince irae olunan teminat hakkın
da banka idaresince tahkikatı lâzime bilicra teminatı vakıaya mukabil 
ikraz olunacak akçenin mikdarı tayin edildikten sonra bir istikraz senedi 
tanzim olunup müstakriz ve kefili var ise müstakriz ile beraber kefili 
canibinden temhir veya imza edilecek ve mahallî mukavelât muharrir
liği veyahut bu vazifeyi ifa eden memura dahi tasdik ettirilecektir işbu 
senette istikraz olunan meblâğ ile güzeştenin mikdarı ve tediyei deyn 
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için tayin olunan müddet ve o müddetin inkizasında medyun veya kefili 
maa güzeşte ifayı deyn etmez ise terhin veya vefaen ferağ olunmuş olan 
emvali gayri menkulenin ahara bey ve ferağile semen veya bedelinden 
emlâk vergisini ve deynini temamen eda ve fazla kalırsa kendisine red 
ve ita etmek üzere banka şube veya sandığının resi memurunun vekâ
leti devriye ile tevkil edildiği ve memurun tebeddülü vukuunda yerine 
tayin olunacak zatı vekâleti devriye ile tevkile ve anın ve ahlâfımn dahi 
yerlerine memur olacak zevatı tevkile mezun oldukları zikir ve tasrih 
edilecek ve banka idaresince senedin şeraiti esasiyesile müstakrizin veya 
kefilinin isim ve şöhreti ve terhin veya vefaen ferağ olunan emvali gay
ri menkulenin evsafı numunesi merbut cetvelli ve müteselsil numaralı 
bir deftere dere ve imlâ olunacaktır. 

Madde 5 — Teminat olarak gösterilen emvali gayri menkulenin ter
hin veya vefaen ferağ muamelesinin icrasile ona göre kaydı balâsına 
şerh verilmek üzere hakkı tasarrufunu mübeyyin evrakı resmiye maddei 
sabıkada beyan olunan defter ile beraber arazi memuru ile maa tahrir 
vergi memuruna irae olunacaktır. 

Teminat olarak gösterilen emvali gayri menkule şayet tahtı mü
nazaada olur veyahut başka bir sebeple evvelce kaydı balâsına şerfı ve
rilmiş bulunur ise arazi ve tahrir memurları tarafından beyanı keyfiyet 
olunarak mezkûr senet iptal edilecek ve emvali mezkûrenin biç bir ilişiği 
olmadığı takdirde arazi memuru terhin ve vefaen ferağ takrirlerini mün
feriden istiıma ve fekki rehin ve reddi ferağ muamelelerini icra edecek
tir, şöyle ki arazi memuru takriri bilistima bankanın matlubunu temi-
nen terhin veya vefaen ferağı icra ile kaydı balâsına şerh verildiğini ve 
anı müteferri icab eden sair malûmatı resmiyeyi defteri mezkûra derç ile 
tahrir memuru ve evkafı mülhakadan ise vakfın mütevelli vekili veya
hut hakimüşşeri tarafından mansub mütevelli kaim makamı ile birlikte 
defteri temhir ederek iade edecek ve hakkı tasarrufu mübeyyin evrakı 
resmiye tediyei deyne kadar bankada hıfz olunacaktır. 

îşbu defter üzerine muamelei kaydiyenin icra olunduğu ve evvelce 
ikrazı kararlaştırılan meblâğın tenzili miktarını mucib bir hal olmadığı 
anlaşıldığı takdirde Ziraat Bankası lâzım gelen akçayı ikraz ve tediye 
edecek ve artık başka sened ve hüccet ahzine hacet olmayıp ikraz ve is
tikraz ve terhin veya vefaen ferağ ve vekâleti devriye muamelesi tamam 
olacaktır, 

Madde 6 — Senette muayyen olan müddetin inkizasında medyun 
ifayı deyn eylemez veyahut Ziraat Bankası nizamnamesinin otuz ikinci 
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maddesi mucibince imhal edilmiş olmaz ise banka tarafından mahallî 
icra memuruna müracaat olunacak ve icra memuru terhin veya vefaen 
ferağ olunan emvali gayri menkulenin muamelâtı lâzimesi icra olundu
ğunu mübeyyin dördüncü ve beşinci maddelerde muharrer defter ile 
istikraz senedi kendisine ibraz olundukta başka bir muamelei kanuniye 
icrasına ve ilâm istihsaline hacet olmaksızın iki aya kadar tediyei deyn 
eylemesini ve eylemediği takdirde emvali mezkûre bilmüzayede ahara 
bey ve ferağ edilerek semen veya bedelinden istifayı matlup edileceğini 
mübeyyin medyuna bir kıt'a ihbarname tebliğ edecek ve akçe kefil ile 
ikraz olunmuş ise ihbarname doğrudan doğruya kefile tebliğ olunacak
tır. 

Madde 7 — Maddei sabıkada muharrer iki ay müddet mün'kaziye 
olupta medyun veya kefili 'henüz tediyei deyn etmemiş olur ise icra me
muru terhin veya vefaen ferağ edilen emvali gayri menkulenin deyne 
kifayet eden miktarını velev medyun veya kefilinin hanesinin idaresine 
kâfi arazi olsun hemen müzayedeye koyup ilâmatı nizamiyenin icrasına 
dair olan nizamname ahkâmına tevfikan bilmüzayede vekâleti devriye 
ile vekil olan memur veya anın vekili mevcut ise anın takririle ve mev
cut bulunmadığı veyahut takriri alınmak kabil olmadığı halde nizamna
mei mezkûr ahkâmına tevfikan ita edeceği müzekkere ile medyunun veya 
kefilinin takririne hacet olmaksızın bey ve ferağ muamelesini icra etti
recek ve hasıl olacak semen ve bedelinden evvel beevvel emlâk vergisi 
ile icarat ve mukataatı vakfiye ifa olunduktan sonra bankanın matlubatı 
eyyamı müteahhire güzeftesi ve masarifi vakıa ile beraber matlubatı 
saireden mümtaz olarak tesviye ve ifa olunup fazla zuhur eder ise med
yun veya kefiline aid olacak ve zikrolunan emvali gayri menkulenin ta
mamı satıldığı halde bedeli şayet tediyei deyne kâfi olmaz ise noksanı 
medyun veya kefilinden başkaca tahsil edilecektir. 

Madde 8 — Medyun veya kefili tarafından dermeyan olunabilecek 
dava ve itiraz mevaddı sabıkada tarif olunan muamelenin ifasına mâni 
olmaz şu kadar ki muamelâtı mezkûrenin ifası tadil ve tehir olunma
mak şartile medyun veya kefili ioab eden mahkemeye müracaatla ikamei 
dava edebilir. 

Madde 9 — Medyun veya kefilinin vefatı veyahut ahvali şahsiye-
lerince vukubulan tebeddülat mevaddı sabıka ahkâmının icrasına mâni 
olmaz şu kadar ki bu gibi ahvalde tebligatı lâzime yerlerine kaim olan
lara icra olunacak ve medyun veya kefilinin vefatı vukuunda veresesi 
ihbarnamedeki müddet zarfında Ziraat Bankası sulbe veya sandık memu
runa müracaatla mehil taleb ettikleri takdirde müddeti mezkûre dört 
ay daha temdid olunabilecektir. 
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Medyun veya kefili asla varisi ve ashabı intikalden kimsesi olmak
sızın vefat etse bile bankanın matlubatı tamamen tesviye olunmadıkça 
terhin veya vefaen ferağ olunmuş olan emvali gayri menkuleye gerek 
beytülmal ve gerek vakfı canibinden vaziyet olunamıyacaktır. 

Madde 10 — Üçüncü maddede gösterildiği üzere mahalle ve kariye-
lerden müstakrizlere verilecek ilmühaberler kırkar paralık pul resmine 
tâbi olacak ve ilmühaberleri tanzim ve ita edenlere beher ilmühaber için 
yalnız bir kuruş verilecektir. Ve istikraz senedatı havi oldukları resül
mal nisbetinde resmi damgaya tâbi olup bunların mukavelât muharrir
likleri tarafından tasdiki için beş bin kuruşa kadar resülmali havi olan
lardan maktuan beş ve beş bin bir kuruştan on bin kuruşa kadar bulu
nanlardan on iki buçuk ve on bir bin kuruştan ziyade olanlardan yirmi 
beş kuruş harcı tasdik alınacaktır. 

Madde 11 — Terhin veya vefaen ferağ olunmuş olan emvali gayri 
menkule bey' ve ferağ olunur ise semen veya bedelinden yüzde bir hesa
bile icab eden tellaliye ile ihbarnamelerin tebliği için vuku bulan ma
sarif tesviye olunacak ve ihbarnamelere onar paralık pul yapıştırıla
caktır. 

Ziraat Bankasından olunan istikraz mukabilinde emvali gayri men-
kulenin terhin veya vefaen ferağ edilmesinden ve bilâhara fekki rehin 
ve reddi ferağ olunmasından ve Ziraat Bankasüle maa tahrir vergi idaresi 
ve arazi memurini beyninde cereyan eden sair muamelâttan dolayı icra ve 
vergi ve arazi memurları tarafından bir gûna resim ve harç istenilmeye
cek ve ikraz muamelesinin hini icrasında müstakriz veya kefili tarafın
dan terhin veya vefaen ferağ olunacak emvali gayri menkulenin mütera
kim vergisi ve icarat ve mukataatı olduğu halde idane ve terhin ve vefa
en ferağ muamelâtı bunların tesviyesine talik edilmeyerek icra kılınacak 
ve fakat ikraz olunacak meblâğın mikdarını tayin için müstakriz tara
fından terhin edilecek emlâk vergisinin hangi seneye kadar tediye olun
duğunu mübeyyin makbuz puslasınm ibrazı lâzım gelecektir. 

Madde 12 — Mevaddı sabıkada beyan olunan muamelâttan dolayı 
ifası lâzım gelen rüsum ve masarifin kâffesi medyuna aiddir. 

Madde 13 — 19 Zilhicce 1305 ve 15 ağustos 1304 tarihile neşrolunan 
Ziraat Bankası nizamnamesinin 26 nci ve 36 nci maddeleri ile mevaddı 
sairesinin işbu nizamnameye mugayir olan ahkâmı mefsuhtur. 
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N o : 1 8 0 — Dersaadet Bankası nizamatı esasiyesince icra 
olunan tadilât 

6 safer 1308, 6 eylül 1306 

Madde 2 — (Fıkrai saniye) Her nevi tahvilâtı miriyeyi ve sanat ve 
ticarete ve sarraflığa müteallik teşebbüsatta çıkarılacak hisse ve tahvilâtı 
ve beynettüccar tedavül eden tahvilâtı saireyi gerek peşin ve gerek vade 
ile mubayaa ve furuht eylemek (Fıkrai sadise) gerek kendi hesabına 
ve gerek aharın vekili sıfatile nizamen memnu olmıyan her türlü mah
sulât ve emtia ve eşya ile sefain hamulelerini mubayaa ve furuht ve 
bunların üzerine akçe ikraz eylemek ve teminat ile veyahut teminatsız 
olarak hesabı cari suretile kredi açmak. 

(Fıkrai aşire) Alelûmum bir şirketi sarrafiye ve ticariye vezaifi da
hilinde bulunan muamelâtı esasiye ve müteferriatmı icra eylemek hu-
susatından ibarettir. 

Madde 15 — Şirketin umur ve masalihi Dersaadette ikamet ve beş 
sene müddetle ifayı memuriyet etmek üzere lâakal dört azadan mürekkeb 
bir meclis marifetile idare olunacak ve meclisi mezkûr azası hitamı me
muriyetlerinde betekrar intihab olunabileceklerdir. 

Meclisi idare azasının adedi her ne vakit olursa olsun tezyid oluna
bilir. Ancak yeniden tayin olunacak aza azayı kadime adedinin bir mis
linden yani dört neferden ziyade olamıyacaktır ve cemiyeti umumiye ta
rafından kabul ve tasdik olunmadıkça ifayı memuriyete mübaşeret ede-
miyeceklerdir. Azayı cedide işbu nizamnamenin yirminci maddesi muci
bince şirket umurunun tesviyesine hasrı evkat etmek kaydile mukayyed 
olmayıp ancak idare meclisine davet olundukça hazır bulunarak beyanı 
rey ve mütalea edeceklerdir. 

Madde 16 — Meclisi idare azasından birinin vefatı veya istifası 
veyahut bir manii tabiisi zuhurunda rüfekayı sairesi onun yerine diğerini 
intihab edebilecekler ve bu intihabı liecl'ittasdik hissedaranın cemiyeti 
umumiyesine arz eyliyeceklerdir. 

Madde 19 — Meclisi idare azasından her birinin ifayı memuriyete 
mübaşeret etmezden evvelce ve bütün müddeti memuriyeti zarfında iki 
yüz elli hisseye malik olması lâzımedendir. Mezkûr hisseler şirket san
dığında hıfz olunup sahibine memuriyetinden çıkacağı senede vukubula
cak cemiyeti umumiyeden ve defteri umuminin tasdikından sonra red 
ve iade kılınacaktır. 

Madde 21 — (Cümlei hamişe) Meclisi idare Dersaadette umuru 
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şirketin idarei umumiyesine ve bankanın memaliki ecnebiyedeki şube ve 
acentehanelerinin idaresine muktazi zevatı tayin eder. 

Meclis Dersaadetteki müdiriyeti umumiye azasından birini tevkil 
ve tayin edebileceği gibi memaliki ecnebiyedeki şube ve acentehanelere 
kezalik azayı meclisten birer müdür bas ve nasb edebilecektir. 

FASLI HAMlS 

Defatiri umumiye ve muhasebatı seneviye 

ve taksimi temettiiat 

Temettüatı safiyei seneviyeden ihtiyat akçesi için yüzde on ahz ve 
ifraz olunur. Temettüaim fazlası zikri ati nisbette taksim edilir. 

Evvelâ — Yüzde seksen sekizi hissei temettü olmak üzere hisseda

rana. 
Saniyen — Yüzde on ikisi dahi meclisi idare azasına tevzi edilir. 

Meclisi idare mevcud olabilecek hissei temettüa mahsuben münasib 
göreceği meblâğı her sene kânunuevvelin birinci günü hissedarana tev
zi etmeğe mezundur. 

Hissei temettüün bakisi cemiyeti umumiyeden istihsali mezuniyet 
olunduktan sonra her senenin haziranı iptidasında tediye edilecektir. 

Her hangi hissei temettü vacibüleda olduğu tarihten itibaren beş 
sene zarfında mutalebe edilmiyecek olursa şirketin nefine olarak iptal 
edilir. 

İhtiyat akçesi işbu maddenin birinci fıkrasına tevfikan temettüatı 
seneviyeden ahz ve ifraz olunan mebaliğin terakümünden terekküb eder. 

İhtiyat akçesi tediye olunan sermayei şirketin bir humsuna baliğ 
olur ve meclisçe lüzum görülürse andan sonda yüzde on tevkifinden sarfı 
nazar olunup fakat mezkûr ihtiyat akçesinden sarfiyat vukubuldukta 
yüzde on betekrar tevkif edilecektir. 

Bir senenin temettüatı şirketin sermayei mevzuu üzerine hisselere 
yüzde altı hissei temettü ifasına gayri kâfi olduğu ve meclisi idarece lü
zum görüldüğü takdirde ihtiyat akçesinden ikmali noksan olunacaktır. 
İhtiyat akçesine aid mebaliğin sureti istimali meclisi idarece tayin ve 
tesviye edilecektir. 
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N o : 181 — Serseri ma/.aııııai su' o l an eşhas 
hakkında N izamname 

3 sefer 2308, 6 eylül 1W6 

Madde 1 — Hiç bir kâr ve kisp ile meşgul olmamak ve muayyen 
ve daimî ikametgâhları bulunmamakla beraber taayyüş ve idarelerini 
vesaiti meşrvıa ile istihsal eylemekte olduklarını isbat edemeyip şurada 
burada gezmekte bulunan eşhas serseri ve meçhulü ahval addolunur. 

Madde 2 — Birinci maddede zikr olunan serseri makulesinden başka 
evvelâ alelûmum cinayat ve aleihusus kat'ı tarik ve sirkat ve ahz ve yan-
kesecilik ve sarıklara yataklık ve dolandırıcılık ceraimile bir veya bir 
kaç defa sabıkan mahkûm olmuş olanlar saniyen zabtiye nezareti altın
da bulunanlar mazannai su takımından addolunur. 

Madde 3 - Serseri takımından bulunanlar hakkında dördüncü mad
de ahkâmınca muamele olunduktan sonra zabıta tarafından tevkif olu
narak mevkufen muhakemeleri icra olunmak üzere icab eden mahakimi 
cezaiyeye teslim olunur, lndelmuhakeme işbu halleri tebeyyün eyledik
te haklarında bir mahtan üç malta kadar hapis cezasile beraber bir se
neden iki seneye kadar Zabtiye Nezareti altında bulunmalarına dahi 
hükmolunarak zabıta tarafından memleketlerine veyahut sair tensib ve 
tayin kılınacak mahalle tard ve teb'it olunabilir. 

Mükerrir olan serseriler üç mahtan bir seneye kadar hapis ceza
sile mücazat olunarak iki seneden beş seneye kadar dahi zabıtanın tahtı 
nezaretinde bulundurmakla beraber münasib mahallere dahi tard ve 
tebit edilir. 

Madde 4 — İhbar veya tevatür üzerine serseri addolunan eşhas me-
hâkime teslim olunmazdan evvel zabıta tarafından celb olunarak ihba-
ratı vakıa ve tahkikatı saireden bu halleri makrunu sıhhat olduğu anla
şıldıkta tayin olunacak müddet zarfında bir kâr ve kisbe mübaşeret ey
lemeleri ve bunu gelip zabıtaya haber vermeleri ve bu esnada dahi hü
kümete haber vermeksizin bulundukları mahalli terk etmemeleri lâzım 
geleceğine dair evvel emirde kendilerine tenbihatı ekide icra olunacak 
ve keyfiyeti tembih daihi tutulacak zabıtnamede dere ve işaret kılınacak
tır tenbihatı vakıaya imtisal etmeyip müddeti muayyenesi zarfında bir 
işe başlamış olduklarını zabıtaya beyan ve temin edemeyenler veya 
hodbehod bulundukları mahalli terk edenler haklarında 3 üncü madde 
mucibince muamele olunur. 

Madde 5 — İkinci maddenin fıkrai ulâsı mucibince ancak kat'ı 



749 

tarik ve sirkat ve yankesecilik ceraimi sabıkalarından dolayı mazannai 
su' takımından addolunanlar hakkında zabıtai adliye memurları tara
fından tanzim olunacak ihbarname ve zabıt varakaları zabıtaca nazarı 
mütaleaya alındıktan sonra celb olunarak kendilerine badema bu bapda 
şüpheyi davet edecek her gûna ahval ve etvardan mübaadet ve mücane-
bet eylemeleri zımnında tenbihatı ekide icra ve keyfiyeti tembih dahi 
mahsusan tutulacak zabıt varakasına dere olunacaktır bunlardan tenbi
hatı vakaya tevfiki hareket etmedikleri maddeten veya bazı emaratı 
•kaviye ile zabıtaca muhakkak ad edilenler tutulacak zabıt varakasile 
mahkemeye teslim olunacak ve mahkemece (mezkûr zabıt varakasının 
esbabı subutiyeden addolunarak o makulelerin zabıtaca tard ve tebidine 
karar verilecektir. 

Madde 6 — Dersaadet ve havalisi ahalii daimesinden olmadıkları 
halde evvelâ serserilik veyahut memurini Devleti aliyeye muhalefet ve 
ademi itaattan dolayı bir sene veyahut avamiri Devlet ve ahkâmı kanu-
niyenin icrasına muhalefet için sarfı nüfuz ve kuvvei müessire etmekle 
bir ay hapis cezasile mukaddema mahkûm olupta tarihi mahkûmiyetle
rinden on sene mürur etmemiş olanlar ve saniyen mevakii mezkûrede bir 
gûna vesaiti taayyüşleri olmayanların iki seneyi tecavüz edememek şar
tile tayin olunacak müddetçe Dersaadet ile havalisinde ikametleri siya-
seten zabıta tarafından men olunabilir bu babda zabıtaca ittihaz oluna
cak karar zabtiye nezareti tarafından tasvib ve tasdik olunduktan sonra 
eşhası merkumeye tebliğ olunarak kararı mezkûre tevfikan bir müddeti 
muayyene zarfında azimetten istinkâf edenler hakkında ikamei dava 
olunacak ve işbu muhalefetleri tebeyyün eyledikte mahkemenin kararile 
kendileri sekiz günden bir aya kadar hapis ve bir seneden beş seneye 
kadar zabtiye nezareti altında bulunmak cezasile dahi mahkûm olabile
cektir. 

Madde 7 — Serseri ve mazaııııei su takımından olupta 14 yaşından 
aşağı olanlar hapis cezasile mahkûm olamazlar yalnız yirmi yaşını tek
mil edinceye kadar zabtiye nezareti altında bulunmak cezasile mahkûm 
olarak kendilerine bir kisb ve sanat talim ettirmek ve terbiyelerine bak
mak üzere zabıta tarafından teminat ahzile peder veya validelerine veya 
veli ve akrabalarına teslim veyahut memleketlerine def ve iade olunur. 

Madde 8 — Serseri olmaları cihetile zabtiye nezareti altında bulun
malarına hükmedilen eşhas tebaai ecnebiyeden ise müddeti cezaiye-
lerini ikmal eyledikten sonra usulü cariyesine tevfikan her halde zabıta 
tarafından hududu memaliki şahaneden ihraç ve tard olunur. 
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Olveçhile tard olupta devletin izin ve ruhsatı olmaksızın me
maliki şahaneye avdet eden tebaai ecnebiye hittevkif mahakime teslim 
olundukta iki mahdan bir seneye kadar hapis cezasile mahkûm olur ve 
hitamı cezada dahi yine memaliki şahaneden tard ve ihraç olunur. 

Madde 9 — Tebaai devleti aliyeden olupta serserilik ile maznun 
veya mahkûm olanlar mahalli velâdetleri olan kariyenin ihtiyar meclisi 
tarafından mazbata takdimi ile veyahut akrabaları veya tebaai devleti 
aliyeden olmak üzere muteber bir zatın kefaleti maliyesi ile hükümetten 
taleb olunabilir. 

Talebi vaki veya ita olunan kefalet esasen hükümetçe tensib olunur 
ise eşhası merkume hükümetin emir ve marifetile kendilerini taleb etmiş 
olan kariyeye iade veyahut kefalet eden şahsın talebi üzerine tahsis olu
nacak mahalde ikamet etmek üzere kendisine teslim olunur, tşbu madde 
ahkâmınca verilecek kefaletin mikdarı kefilin istidası üzerine ve müddei
umumi istima olunduktan sonra mahkemece tayin olunur. 

Madde 10 — Serseri makulesinden veyahut mazannei su' takımın
dan olupta her ne suretle olursa olsun tebdili kıyafet etmiş oldukları 
halde veyahut üzerlerinde eğe, çengel vesair kilit ve kapı ve pencere kü-
şadile hırsızlık ve ceraimi saire irtikâbına ve mesakin ve dekâkine duhule 
medar olacak alât ve edevat bulunduğu halde ahz ve girift olunarak eşya
yı mezkûreyi ol zaman içinde bir maksadı meşrua mebni taşıdıklarını is
bat edemeyenler altı mahdan iki seneye kadar hapis cezasile mücazat olu
nur ve üzerlerinde bulunacak eşya dahi zabtedilir. Eşhası merkume sali-
füzzikir alât ve edevattan birini hamil oldukları halde gece vakti ahz 
ve girift olunur ise cezai hapisleri bir seneden aşağı olmayacaktır. Fakat 
eşyayı mezkûre ile beraber üzerlerinde silâh dahi bulunur ise bunları 
bir gûna istimal etmemiş veya ihafede bulunmamış olsalar bile cezaları 
herhalde iki sene olacaktır. 

Madde 11 — Serseri veyahut mazannai su' takımından olupta" sıfat 

ve hallerine münasebet almayacak surette üzerlerinde emval ve eşya zu
hur ettiği halde bunların menşe ve sureti tedarikini gösteremeyerek ha
kîkaten kendi mallan olmadığına kanaat hasıl olduğu halde bu makule-
ler bir mahdan üç maha kadar hapis cezasile mahkûm olur ve üzerle
rinde zuhur eden o makule emval ve eşya emaneten ve muvakkaten 
hıfzolunur. 

Madde 12 —Eşhas hakkında cerh ve darb misillû muamelei cebrü 
şiddet icra eden veya icrasına tasaddi eyleyen serseriler iki seneden akal 
olmamak üzere hapis cezasile mahkûm* olur fakat irtikâb ed'len fiilin 
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nevi ve sureti vukuu kanunen daha şedit bir cezayı müstelzim ise faili 
hakkında ol ceza hükmolunacaktır. 

Madde 13 — Sahte yol emri ve mürur tezkeresi ve pasaportlar tasni 
ve istimiline dair ceza kanunnamei hümayununun 156 ve 157 nci maddele
rinde gösterilen efali cürmiye serseri ve mazannai su' takımından bulu
nanlar tarafından vukua getirilirse haklarında maddeteyni mezkûre-
teynde mestur olan cezaların haddi intihasile icrayı mücazat olunur. 

Madde 14 — On ve on bir ve on iki ve on üçüncü maddelerde göste
rilen cezalar ile mahkûm olan eşhas her halde müddeti cezaiyelerini tek
mil eyledikten sonra bir seneden beş seneye kadar zabtiye nezareti altın
da bulunmak cezasile dahi mahkûm olacaktır. 

Madde 15 — Dahiliye ve Adliye Nezaretleri işbu nizamnamenin ic
rasına memurdur. 

[19 rebiülâhır 1327 ve 26 nisan 1325 tarihli kanunun 21 inci madde-
sile ahkâmı mefsuh addedilmiştir.] 

No. 181 — Selânikte mezruatı duçarı hasar olan ahaliye 
tevzi olunacak ianeye dair talimat 

3 safer 1308, 6 eylül 1306 

Selanik Vilâyeti mülhakatından Vardar ve Kelmeriye Nahiyelerile 
Lankaza ve Avrathisarı kazalarında yağmursuzluk sebebile mezruatı 
şitaiye ve sayfiye kısmen duçarı hasar olmasından dolayı muhtacı mua
venet olan ahaliye yemeklik ve tohumluk tedariki için lüzum görünen yüz 
bin aded osmanlı lirasının yüzde yedi faiz ve şeraiti sairei mukarrere ile 
bankı osmaniden istikrazı hususuna meclisi mahsusu vükelâ kararile bil-
istizan iradei seniyei hazreti padişahı şerefsünuh ve sudur buyrulmus 
olduğundan meblâğı mezburun sureti tevziini mübeyyin talimattır. 

Meblâğı mezburun berveçhiati tevziatına ibtidar olunacağı gibi her 
karyenin hissesine isabet edecek faiz ve resülmal akçesi dahi emvali öş-
riyeye ilâveten ve mukassatan tahsil ve istifa olunacaktır. 

İşbu akçe münhasıran hasardide olan ahalinin teshili ihtiyacatı yo
lunda sarf ve istimal olunacağından evvel emirde tahkikatı mükemmele 
icrasile bir gûna sui istimal vukuuna mahal kalmamak ve emri tevziin 
bir dairei emniyet ve mazbutiyette devamını mucib olmak üzere biri tah-
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kikat ve diğeri dahi tevziat nam ve unvanile merkezi vilâyette iki komis
yon teşkil olunacaktır. 

Tahkikat komisyonu valii vilâyetin tahtı riyasetinde olmak üzere 
meclisi idare azasının münasiblerile sair muteberanı memleketten ve tev
ziat komisyonu dahi Selanik umum kumandanı devletlû Hüseyin Fevzi 
Paşa hazretlerinin riyasetinde defterdarı vilâyet ile tüccar ve kezalik 
muteberandan mürekkeb olacaktır. 

Tahkikat komisyonu evvelâ her karyede vukua gelen haşaratın de-
recat ve mekadirini vesaiti mahsusa ve münasibe ile ve ledelhace memuru 
mahsus izamile tahkik ve septi defter ettikten ve tebeyyün edecek mik
darı hasara göre salifüzzikir yüz bin liranın nisbeti tevziini tevziat ko
misyonu heyeti ile birlikte kararlaştırdıktan sonra defatir ve evrakı lâ-
zimeyi tevziat komisyonuna ita edecektir. 

Tevziat komisyonu tahkikat komisyonundan verilecek defatir ve ev
rak üzerine valii vilâyetin inzimamı reyi ile emri tevziata mübaşeret 
olunmak için lüzumu görünen akçenin Bankı Osmaninin Selânikteki 
şubelerinden ceste ceste ba senedatı makbuza ahzu istifa ile icabına 
ve derecei lüzumuna göre toptan veya ceste ceste olmak üzere alınacak 
makbuz senedatı mukabilinde erbabı ihtiyaca usulü veçhile kefaleti mü
teselsile ile tevzi ve ikraz edecektir. 

Hasardide olan kuranın ihtiyacatına dair tahkikat komisyonundan 
verilecek defatir ve evrak tevziat komisyonunca dahi bir defteri mahsusa 
kayd ve tescil ve mebaliği müstakrazanın nisbeti tevziiyesine dair veri
lecek karar dahi dere ve tezyil olunacağı gibi gerek bank şubesinden 
ceste ceste alınacak ve gerek ehli kuraya taksim ve ita olunacak meba
liğin mekadir ve tevarihini muntazaman kayd ve zabt edilecek ve her 
karyenin hissesine isabet eden resülmal ile bunun berveçhi ati nihayet 
istifasına kadar icab eden faiz akçeleri hesabatı dahi başka başka gös
terilerek zimmet kayd olunacak ve ehli kuraya ikraz olunan mebaliğ 
bin üç yüz yedi senesi vakti hasadından itibaren her sene bir südüs maa 
faiz alınarak altı sene müddet zarfında istifa olunacağından köylü tara
fından vuku bulacak teslimatı seneviyenin karşılıklı faizleri hesap olu
narak zimematı mukayyedelerinden tenzil ve mahsub kılınacak ve ev
velce tavizen verilen beş bin lira ile malûmülmikdar zahire esmanı dahi 
işbu istikraz akçesile birlikte icab edenlerden bu suretle istifa edile
cektir. 

Meblâğı mezburun mavuzıalehinde istimali pek ziyade itina edi
lecek mevaddan olmağla ihtiyacatı ahalinin tahkik ve tayininde ve gerek 
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emri tevziinde iltizamı takayyüdle müstahakkı muavenet olmayanların 
işbu istikraz akçesinden hissedar edilmesi ve tevzi olunacak akçelerin 
şunun bunun zimmetine geçmesi ahvaline meydan verilmeyerek emri tah
kik ve tevziin marzii âli dairesinde cereyanı esbabının istihsaline aid usul 
ve tedabire tevessül olunacaktır. 

Tevziatın hitamını müteakib zarardide olan kuranın esamisile mik
darı haşaratı mübeyyin defterlerin bir icmali yapılarak vesayoyı mu
harrere dairesinde işbu komisyonlarca vuku bulacak muamelât ve icra
at dahi hulâsatan dere ve ilâve edilerek meclisi idarei vilâyetçe ba maz
bata tasdik olunduktan sonra Babıâliye irsal edilecektir. 

Ahalinin ziraat ve felâhate teşvikile mebaliği müstakrazadan hasıl 
olacak sermayenin tamiri hallerine medar olacak esbab ve vesaitin is
timali için hükümeti mahalliye canibinden daima icrayı vesayet ve ne
zaret olunacaktır. 

No. 182 — Vekâleti devriye ile terhin veya vefaen ferağ olunup 
bilmüzayede satılan emlâk ve arazinin icra dairelerince 

sureti tahliye ve teslimi hakkında 
iradei seniye 

6 safer 1308, 9 eylül 1306 

Defteri Hakani Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyrulan tezkere
si tanzimat dairesinde kıraat olundu. 

Mealinde ashabı düyunun vekâleti devriye tarikile ve senedi resmî 
ile dayinlere terhin veya ferağ eyledikleri emlâk ve arazinin deynin ade
mi tesviyesinden dolayı medyunlara badelihbar Dersaadette senedat ida
rei umumiyesi ve taşrada defteri hakani memurları marifetile bilmüzaye
de icrayi ihalesi ve medyunlar tarafından mahakime müracaatla tehiri 
maslahat ettirilir ise lâhik olacak hükme intizar olunması ve vekâleti 
devriye ile vekil olanların levazımı vekâleti ifadan imtinaı takdirde veri
lecek karar üzerine muamelei icraiyenin ifası hakkında şerefsadır olan 
iradei seniyei hazreti padişahî mucibince muamele olunmakta ise de 
badelihbar medyunlar tarafından resmen tehiri maslahat ettirilmemekle 
beraber neticei müzayedede" beyi ve ferağ edilen mebi veya mefruğun-
bihi tahliye ve teslimden imtina edildiği halde emri teslimin ne vasıta 
il icra ettirileceğine dair sarahat olmamasına ve nizamnamei mahsusuna 

T. 1 C. 6 F. 48 
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tevfikan müddeti muayyene ile icar olunan emlâkin hitamı müddette 
müstecir tarafından tahliye ve tesliminden imtina olunur ise mukavele
name mucibince icra memurları tarafından tahliye ettirilmekte bulun
masına nazaran vekâleti devriye ile terhin veya vefaen ferağ olunan em
lâk ve arazinin dahi mahkemeye müracaatla hüküm istihsaline hacet kal
maksızın icar ve isticar muamelâtına tevfikan defteri hakani memurları 
taraflarından 'gönderilecek müzekkereler üzerine icra memurları canib-
lerinden tahliye ve teslim ettirilmesinin usul ittihazı lüzumu beyan olun
muş ve bu sureti iş'ar muvafık] hal ve maslahat bulunmuş olmakla ol
veçhile muamele olunmasının adliye nezaretine iş'arı ve Defteri Hakani 
Nezaretine de malûmat itası tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman 
hazreti menlehülemrindir. 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatai müzeyyetesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde nrüta-
lea olunan işbu mazbatasında beyan olunduğu üzere ashabı düyun ta
rafından vekâleti devriye ile terhin veya vefaen ferağ olunup biimüza-
yede satılan emlâk ve arazisinin mahkemeye müracaatla hüküm istih
saline hacet kalmaksızın icar ve isticar muamelâtına tevfikan defteri ha
kani memurları taraflarından gönderilecek müzekkereler üzerine icra 
memurları taraflarından tahliye ve teslim ettirilmesinin usul ittihazı 
münasib olduğu gibi bu suretin tesrii muameleyi mucib olacağı dahi 
Adliye Nezaretile muhabereyi şamil tezkere cevabmda gösterilmesine 
mebni mucibince ifayı muktezası bittezekkür tezkerei mezkûre arz ve tak
dim kılındı ise de ol babda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti ve-
liyülemir efendimizindir. 

6 safer 1308, eylül 1306 

Arz tezkeresi 

Vekâleti devriye ile terhin veya vefaen ferağ olunan emlâk ve ara
zinin mahkemeye müracaatla hüküm istihsaline hacet kalmaksızın icar 
ve isticar muamelâtına tevfikan defteri hakani memurları tarafından 
gönderilecek müzekkereler üzerine icra memurları canibinden tahliye 
ve teslim ettirilmesinin usul ittihazı hakkında Şûrayı Devlet tanzimat 
dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatası melfufilc 
arz ve takdim kılınmakla olbabda her ne veçhile emir ve iradei seniyei 
cenabı mülûkâne müteallik ve şerefsüdur buyurulur ise infazı mantıda» 
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münifine ibtidar edileceği beyanile tezkerei senaveri terkini kılındı 
efendini. 

6 safer 1308, 9 eylül 1306 

İradei seniyei mübelliğ hamiş, 

Residei desti tanzim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenaihi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda emrü 
frman hazreti menlehül emrindir. 

7 safer 1308, 10 eylül 1306 

m •• ' •• 

No. 1 8 3 — Harir kozası sergisi heyeti mümeyyizesinin 
sureti teşkilile vazife ve hareketlerini 

mübeyyin talimat 

10 safer 1308, 13 eylül 1306 

Harir kozası sergisi heyeti mümeyyizesi Düyunu Umumiye idarei 
merkeziyesinden gönderilecek bir memur ile Bursa Düyunu Umumiye 
Nazın ve Müfettişi ve Hüdavendigâr Vilâyeti Celilesi Ziraat Müşaviri ve 
Busra Harir Darüttalimi Müdürü ve Vilâyet Maarif Müdüründen ve Vi
lâyet Meclisi İdare azasından bir zattan mürekkeb olacak ve bu heyet ba-
detteşekkül valii vilâyet Devletlû Paşa hazretlerinin riyaseti aliyeai 
tahtında olarak Bursa Hükümet konağında içtima edecektir. 

Birinci içtimaında heyeti mümeyyize Reisi sanisini ve kâtibini intihab 
edecek ve müsabakaya dahil olmak isteyenlerin istidanameleri tedkikve 
kedyedilecektir. Heyeti mümeyyize kendi dört azasından mürekkeb bir 
komisyon teşkil ederek bu komisyon müsabakaya dahil olanlann böcek-
hane ve tohumhanelerini ziyaret ile açacaklarını beyan eyledikleri to
humların mikdarını kontrol etmek ve olbabda bir raport tanzimile prog
ramda münderiç olan mükâfatın itasını heyeti mümeyyizeye teklif eyle
mek vazifesile mükellef bulunacaktır. 

Heyeti mümeyyizenin mükâfata nail olan böcekhaneler ashabına 
tohum vermiş olan tohumculara dahi mükâfat vermek cümlei vezai-
findendir. 

Komisyon heyeti tarafından müsabakaya dahil olanların böcekhane 
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ve tohumhanelerini muayene için sekiz bin kuruşu tecavüz etmemek üzere 
vuku bulacak masraf ile zirde gösterilen masarifatı saire Düyunu Umu
miye Nezareti sandığından tesviye kılınacaktır. 

Koza müsabakası programı lâyihasıdır 

Memaliki şahanede harir san'atının bir sureti mahsusada mazharı 
teşvikat olması faideden hâli olmadığından Düyunu Umumiyei Osmani
ye idaresi tarafından Nafıa Nezareti Celilesile bilittifak her sene mema
liki şahanenin harir mahsulü kesret üzere olan merkezlerinden birinden 
münavebeten küşad olunmak üzere âtiyüzzikr mevad mucibince bir harir-
müsabakasv sergisi tertib olunmuştur. 

Madde 1 — Gelecek bin üç yüz altı senesinde Bursa Sancağı dahi
linde en muntazam ve mükemmel böcekhanelerde fenne tatbikan koza ve 
tohum yetiştirilmekte olan eşhasa mükâfat ita olunacaktır. 

Madde 2 — Mükâfat iki sınıf üzere müretteb olup birincisi müsaba
kaya dahil olarak böcekhanelerinde lâakal yetmiş beş gram ve bundan 
ziyade tohum açmış olan zevattır. İşbu sınıfda mazharı mükâfat olan eş
hasa tevzi olunmak üzere heyeti mümeyyizenin yedi ihtiyarında olmak 
üzere sim mecidiye on dokuz kuruş hesabile yedi yüz elli kuruşluk bir 
ve beşer yüz yirmi beş kuruşluk dört aded mikroskob ile yedi bin beş 
yüz kuruştan ibaret bir meblâğ bulunacaktır. İkinci sınıf dahi müsaba
kaya dahil olduğu halde böcekhanelerinden yetmiş beş gram tohumdan 
noksan mikdar tohum açmış olan eşhasdan ibaret olarak bunlara mükâ-
f aten tevzi olunmak üzere kezalik heyeti mümeyyizeye beş yüz yirmi beş 
kuruşluk bir ve dörder yüz kuruşluk altı aded mikroskob ile on bin ku
ruştan ibaret bir meblâğ tevdi olunacaktır. 

Madde 3 — Mükâfata ihrazı liyakat ve istihkak etmiş olan eşhas 
meyanında mahsulâtça akranına faik olduktan başka fevkalmatlûb bir 
derecede olduğu tahakkuk eden zata fakat diğerlerinden daha musanna 
ve nefis ve müzeyyen ve ortasında (Yadigârı mahsus) ibaresi ve daha al
tında isim ve şöhreti mahkûk iki bin beş yüz kuruş kıymetli bir mikros
kob ita olunabilecektir. Ancak buna mazhar olan şahıs başkaca mükâ
fat alamayacaktır. 

Madde 4 — Tevzii mükâfat resmi heyeti mümeyyizenin bin üç yüz 
altı senesi eylülünde Bursada vukubulan içtimai resmisinde icra oluna
caktır. 

Madde 5 — Müsabakaya dahil olmak isteyen eşhasın takdim ede
cekleri istidanameler müstedilerin gayet açık yazı ile isim ve mahallesini 



757 

ve ikametgâhını ve açtırılan tohumların mikdarile böcekhanelerin bulu
nacağı mahalleri cami olmak üzere Bursa Düyunu Umumiye Nezaretine 
ita ile Nezaret tarafından dahi badettasdik lâakal şehri şubatın on beşin
de Nezareti Umumiyeye irsal olunmak lâzım gelip tarihi mezkûrdan son
ra hiç bir istidaname kabul olunmayacaktır. 

Madde 6 — Müsabakanın neticesi Dersaadet ve vilâyet gazetelerile 
neşir ve ilân kılınacaktır. 

No. 184 — Umumu memurelerine müteallik ceraimi müştereke 
erbabından vefat eden memurin veresesi haklarında ikame 

olunacak hukuku şahsiye davalarının mercii rüyeti 
hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi 
mazbatası 

Filibe iaşei muhacirin memuru tsmail efendinin hitamı memuriyeti 
cihetle azline muhacirin komisyonu idare Meclisince karar verildiği hal
de kaydının terkini için muhasebeye malûmat ita edilmediğinden dolayı 
mumaileyh ismail efendinin sekiz mah zarfında fazla olarak almış ol
duğu üç bin yedi yüz yirmi bir kuruş mezkûr kararı havi olan mazbatada 
imzalan bulunan meclisi mezkûr azayı sabıkasından izzetlû Tevfik bey 
ile ahiren vefatları vukubulduğu anlaşılan Mahmud ve Mustafa Vasfi Pa
şalar vereselerinin müştereken tazmin etmeleri lâzım geleceğine ve mu
maileyh İsmail efendinin terkini kaydı muamelesinin tebliğinden sonra 
evrakı muamelesiz bırakıldığı altı ay müddet zarfında bakiyei mehuzu 
olan iki bin yedi yüz kuruşun dahi fazla olarak alınmasına muhasebeci 
Kadri efendinin vukubulan tekâsülü sebebiyet verdiğine ve hareketi ka
nunu cezanın yüz ikinci maddesinin fıkrai evvelisi hükmüne muvafık ef-
alden göründüğüne binaen mumaileyhima Tevfik bey ile Kadri efendi
nin ve Mahmud ve Mustafa Vasfi Paşalar vereselerinin müçtemian icrayı 
muhakemeleri iktiza edeceği olbabda müstantik tarafından verilen karar
namede gösterilmiş ve bu işin ayni bir madde hakkında Tanzimat Daire
sinin buyurultui sami ile müzeyyelen lieclilkırae mahkemeye irsal olu
nan kararındaki esbabı mucibe bunda dahi aynen varid olmakla ittihadı 
ilel ve esbabı ittihad netayici mucib olmak kaidesine tevfikan bu davar 
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nın dahi alâ tarikulkıyas mahkemece tedkik ve rüyeti muktazi gibi gö
rünmüş ise de kararı mezkûr sureti tamimde olmayıp tahsisen ita kılın-
mş olduğundan hususu mezkûrun ana kıyasen rüyet ve tedkikinde tered-
düd hasıl olmadığı bu maddenin ve bundan böyle bu yolda verese aley
hine ikame olunacak davaların mercii niyetinin tayini lüzumuna dair Şû
rayı Devlet Bidayet Mahkemesi Riyasetinden ita olunan müzekkere Tan
zimat Dairesinde ledelkırae esbabı muharrereye ve evvelce verildiği hi
kâye olunan karara nazaran Mahmud ve Mustafa Vasfi Paşalar verese
leri aleyhine ikame olunacak davanın dahi diğerlerile beraber rüyet ve 
tedkiki tabiî olduğu bittezekkür icrayı icabı Canibi Mahkemeye tebliğ 
olunmuştur. Bunun üzerine Bidayet Müddeiumumiliği muavinliğinden 
verilen mütaleanamede bu gibi kararların mer'iyülicra olması iradei 
seniye istihsaline mütevakkıf bulunduğundan bahisle keyfiyetin bu hal
de rüyeti mahkemenin vazifesi dahilinde olup olmayacağının tayini lü
zumu dermeyan olunmuş olduğu beyanile icabı maslahat dairei mezkû
re riyasetinden tekrar istifsar olunmuş olduğundan keyfiyet mevkii bahis 
ve müzakereye konuldu. 

Tahtı muhakemeye alınan memurinden vefat edenler haklarındaki 
hukuku umumiye davası sakıt olacağı cihetle aranılacak hukuku şahsiye 
davasının veresei mumaileyhimin tâbi oldukları mahkemede ikamesi lâ
zım gelir ise de memuru maznunu müteveffa ceraimi müştereke erbabın
dan olur ve şeriki cürmü olan memurun muhakemesi derdesti icra bu
lunur ise müteveffayı mumaileyhin terekesinden aranılacak hakkı şahsî 
için veresesi aleyhine ikame olunacak davanın diğer bir mahkemede rü
yet edilebilmesi için ya davayı mezkûre müteallik evrakın ikiye bittefrik 
bir kısmının hayatta bulunan memuru muhakeme eden ve diğer kısmının 
verese aleyhine ikame olunan davayı rüyet eyliyen mahkemeye verilmsi 
veyahut mahkemelerden biri icrayı muhakeme için diğer mahkemede gö
rülmekte olan davanın neticei katiyesinin husulüne intizar etmesi lâzım 
gelip alâküllüttakdireyn teşettütü muamelâtı ve teahhürü muhakematı 
mucib ve hem Devlet ve hem verese hakkında muzır olacağından ceraimi 
müştereke ashabından olup da vefat eden memurin vereseleri hakların
da ikame olunacak hukuku şahsiye davasının bunlardan hayatta bulu
nanlar aleyhinde ikame olunacak dava ile birlikte mecalisi idarede ve 
Şûrayı Devlette rüyet edilmesinin usul ittihaz olunması ve müteveffa 
Mahmud ve Mustafa Vasfi Paşalar vereseleri aleyhine ikame olunan da
vanın olveçhile rüyet edilmesi için bilistizan şerefsadır olacak iradei se
niyei Hazreti Padişahî mucibnce icrayı icabının Şûrayı Devlete tebliği ve 
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tamimen vilâyat ile müstakilleri idare olunan mutasarrıflıklara iş'an key
fiyet olunmasının Dahiliye Nezaretine havale buyurulması tezekkür kı
lınmış olmakla olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

21 muharrem 1305, 25 ağustos 1306 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei acizanemizde mütalea 
olunan işbu mazbatasında beyan olunduğu üzere ceraimi müştereke er
babından olup da vefat eden memurin vereseleri haklarında ikame olu
nacak hukuku şahsiye davasının bunlardan hayatta bulunanlar aleyhinde 
ikame olunacak dava ile birlikte Mecalisi idarede ve Şûrayı Devlette 
rüyet edilmesinin usul ittihaz olunması ve mevzuubahs olan dava hak
kında dahi ana göre muamele icrası münasib ve icabı maslahata da 
muvafık olmasile bermucibi mazbata ifayı mukteziyatı tezekkür olun
muş olmakla olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülem-
rindir. 

9 safer 1308, 12 eylül 1306 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desai tazim olup melfufile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei seniyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı 
hilâfetpenahî şerefmüteallik buyurulmuş olmağla olbabda emrü ferman 
hazrti veliyülemrindir. 

10 safer 1308, 13 eylül 1306 

No. 185 — Memaliki şahanede kav ve kibrit fabrikaları inşası 
imtiyazına mütedair 3 rebiyülevvel 1307 tarihli 

mukavelenamede anonim şirketi teşkili için 
muayyen müddetin tahdidine dair 

iradei seniye 

20 safer 1308, 23 eylül 1306 

Kendisine verilen kibrit imtiyazı fermanı âlisi tarihinden itibaren 
fabrikalar tesis ve inşasına mübaşeret etmek üzere tayin olunan bir sene 
müddet münkazi olmak üzere bulunduğundan müddeti mezkûrenin bir 
sene daha temdidine Ispiraki Asani efendi tarafından vaki olan istida 
üzere iradei seniyei hazreti padişahı şerefsudur buyurulmuş olmakla 
olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 
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No. 186 — Ruhban ve hahamların usulü tahlifi hakkında 
fıkrai nizamiye 

26 safer 1208, 29 eylül 1306 

Ruhban ve hahamların mahakimi hukukiye ve cezaiye ile istintak dai
relerince tahlifleri lâzım geldikte ayınları veçhile tahlif edilmek üzere 
mensub oldukları patrikane ve metropolit ve murahhasahane ve haham
hanelere gönderilir ve tahlif olunup olunmadıkları patrikane ve metro
polit ve murahhasahane ve hahamhanelerden bamüzekkere bildirilir. 

No. 187 — Selanik - Manastır Demiryolu imtiyaz mukavele 
ve şartnamesi 

24 safer 1308, 27 eylül 1306 
Mukavelename 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazırı Devletli Raif Paşa Hazretlerile diğer taraftan Sütütkarda Vor-
temberğiş ve Rins Bank Direktörü olup Berikideki Döyçe Bank ile he
yeti sarrafiyesi nam ve hesabına hareket eden Mösyö Alferd Kavulla 
beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — Selânikten bed ile Karaferye ve ağustos ve Vodina nam 
mahallerden veya civarından geçerek Devletçe kabul ve tasdik buyuru-
lacak güzergâha tevfikan Manastıra kadar bir demiryol ile müteferria
tının inşa ve işledilmesi imtiyazı şeraiti atiyeye tevfikan tarafı devleti 
aliyeden Mösyö Kavullaya ihsan buyurulmuştur. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren dok
san dokuz senedir. 

Madde 3 — Hattı mezkûr iki büyük kısma münkasem olup birincisi 
Selânikden Karaferyeye ve ikincisi Karaferyeden Manastıra kadar itibar 
olunacaktır. Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası mukavelename ile şart
namenin teatisi tarihinden itibaren birinci kısmın altı ay zarfında ve 
ikinci kısmın işbu altı mahın inkızasmdan itibaren altı ay zarfında şart
namede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı katiye üzerine mükemmel ha
rita ve lâyihalarını tanzim ile Nafıa Nezaretine takdim edecektir. Neza
ret işbu harita ve lâyihaları tarihi takdiminden itibaren üç mah müddet 
zarfında bittedkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde 
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ioab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyleyecektir. Hükümeti se
niye mezkûr harita ve lâyihaların tarihi takdiminden itibaren üç mah 
müddet zarfında beyanı rey buyuracak ve müddeti mezkûre münkaziye 
olupta bu babda henüz kararını bildirmeyecek olursa mezkûr harita 
ve lâyihalara tasdik edilmiş nazarile bakılarak ameliyata mübaşeret edi
lebilecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid 
o\mak üzere mukavelename ve şartnamenin teatisi tarihinden itibaren 
on beş ay müddet zarfında ameliyata mübaşeret ermeyi ve yine ol tarih
ten itibaren nihayet üç buçuk seneye kadar ikmal eylemeyi 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 
ameliyat ne kadar müddet tatil olunursa müddeti ikmaliye dahi o ka
dar temdid edilecek ve şukadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal 
hükümeti mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeye sahibi imti
yaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suvcri icraiyesini ve hi
tamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve müdde
ti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüsnü 
halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vasıtasile mua
yene ve teftiş eyleyecektir işbu teftiş ve muayene masarifine mukabil 
sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren 
müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah be mah tediye olunmak üze
re senevî Nafıa Nezaretinin emrine kilometre başına altın olarak üç yüz 
kurs ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususattan 
bulunduğundan demiryol ile müteferriatına muktazi olan araziden ve 
demiryola muktazi taş ve kum ocaklarından efrad uhdesinde bulunan 
yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz ashabı arazi ile uyuşama-
dığı halde istimlâk kanununa tevfiki muamele edecektir ancak Selanik 
mevkifi ile müştemilâtının tesisi ve mezkûr mevkifin gümrük mahalline 
ve sahili deryaya ve hini hacette şark demiryolları mevkifine rabtı için 
muktazi olup hazinei hassai şahaneye aid olan arazinin gerek isticarı ve 
gerek mubayaası için sahibi imtiyaz doğrudan doğruya hazinei hassai 
şahane nezareti celilesile akdi mukaveleye mezundur ve hini ameliyatta 
muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller hükümeti mahalliye marife
tile sahibi imtiyaz tarafından ashabına tazminat verilmek şartile muvak-
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katen istimal olunabilecektir demiryol ile müştemilâtının tesisine muk
tazi olacak işbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu tak
dirde sahibi imtiyaza meccanen terk olunacak ve hattın iki tarafında 
beşer kilometre mesafede arazii emiriyei haliye olduğu ve anın meya-
nında taş ve kum ocakları küşadına elverişli mahaller bulunduğu tak
dirde inşaat müddetince meccanen sahibi imtiyaza terk olunup fakat 
badel imalât ocak mahalleri kapatılacaktır ve zikrolunan taş ve kum 
ocaklarını sahibi imtiyaz demiryol işledilmesi müddetince istimal etmek 
ister ise nizamatı mahsusasına tevfiki hareketle beraber iktiza eden ver
gisini dahi tediye edecektir ve muvakkaten istimali lâzım gelen yerlerin 
dahi imalât müddetince bilâ ücret istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — İnşa olunacak demiryolun hututu asliyesi şimdilik tek 
hat olarak yapılacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede tayin olu
nacak ve senevi beher kilometrenin hasılatı gayri safiyesi otuz bin fran
ga baliğ olduğu halde hükümeti seniyenin ikinci hattın inşasını talebe 
hakkı olacak ve sahibi imtiyaz dahi kendi masrafına olarak inşasına 
mecbur bulunacaktır. 

Madde 8 — Demiryol ve müteferriatımn inşaatı ibtidaiyesi için ge
rek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve tedarik 
olunacak alât ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makina ve ede
vat vesair levazımat her nevi dahilî vergiden ve her gûna gümrük resmin
den muaf tutulacağı gibi demiryolun işledilmesi için hariçten celb edile
cek kömürden dahi demiryolun hasılatı gayri safiyesi kilometre başına 
on beş bin fıranka baliğ oluncaya değin gümrük resmi alınmayacak ve 
demiryolun müddeti imtiyaziyesi zarfında arazi ve sermayesile varidatı 
üzerine bir gûna vergi tarh olunmayacak ve işbu mukavelename ile mer
but şartname damga resminden vareste olacaktır. Sahibi imtiyaz tarafın
dan meydanı tedavüle çıkarılacak hisse senedatile priorite yani hakkı 
takaddümü haiz hisse senedatından ve adi tahvilâtdan dahi hiç bir resim 
ahz ve istifa olunmayacaktır. Şirket işbu maddede tadad olunan muafi
yetten başka kâffei muamelâtında damga resmine tâbi olacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz demiryolun inşasile tamiri için lâzım ge
len keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan civar mahalleri miri or
manlarından kat edebilecektir. 

Madde 1 0 — Bir kısım ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından 
ihbar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansup bir fen komisyonu 
marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz ve kabul 
olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir 
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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 tarafın
dan katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. Sahibi imtiyazın hattın 
birbirini müteakib olan beher kısmının ameliyatını ikmal ettikçe bun
ları muvakkaten kabul ettirdikten sonra küşad ederek işletmeye hakkı 
olacaktır. Beher kısmın tulü lâakal yirmi kilometre bulunacak ve her 
halde bir mevkife müntehi olacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriaîını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecek
tir aksi hal vukuunda şartnamenin on altıncı maddesi mucibince mu
amele olunacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnü muha
fazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim oluna
cak olan bilcümle nizamatı devleti aliyeye tevfiki hareket etmeye mecbur
dur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya mecmuu üze
rinde nakliyat tatil olunduğu halde hükümet masarif ve zarar ve hasarı 
sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işledilmesini temin 
için şartnamenin on altıncı maddesine tevfikan tedabiri lâzıme ittihaz 
edecektir 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz demiryolun beher kısmının muvakka
ten kabul olunduğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına 
kadar şartnamedeki tarifeye tevfikan ücret ahzedecektir. 

Madde 14 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
müctemian veya müferiden vukubulacak asakiri berriye ve bahriye ile 
edevat ve levazımatı harbiye ve mahpusin ve mahkûmin ile sair me
murların ve posta çantalarının sevkiyat ve nakliyatı hakkında şartname
nin beşinci faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için ferma
nı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut şirket nizam
namesi esasına tevfikan Osmanlı bir anonim şirketi teşkiline mezun ve 
mecburdur. 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı alinin isdan kendisine resmen tebliğ olunduğu tarihten itibaren 
üç mah müddet zarfında Dersaadet Bankalarından Devletçe kabul oluna
cak bir bankaya ya nakden veyahut piyasa fiatile ya devlet eshamı veya 
devlet tarafından temin olunan esham olarak yirmi bin lira kefalet ak-
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çası tevdi edecek ve şukadar ki esham tevdi eylediği halde tedennii fiat-
tan dolayı terettüb edecek noksanı ikmal edileceği bank tarafından taah
hüd ettirilecek ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu müteakib fer
manı âli kendisine teslim olunacaktır, işbu kefalet akçası ameliyat kat
iyen kabul olunduktan sonra küşad olunan aksamın tulü nisbetinde iade 
olunacaktır. Zikrolunan üç mah müddetin inkizasına değin sahibi im
tiyaz kefalet akçasını tevdi etmediği halde kendisine ihtara hacet olmak
sızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 17 — Devleti aliye müddeti imtiyaziyenin otuz senesinin in-
kizasından sonra her vakit yolu mubayaa etmek salâhiyetini haiz ola
caktır. Yol hangi senede iştira olunacak ise andan evvelki beş sene zar
fında vukubulan hasılatı gayri safiyenin mikdarı mutavassıtı bulunarak 
anın yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti imtiyaziyenin hitamına 
kadar her sene sahibi imtiyaza ifa edecek ve meblâğı mezkûr kilometre 
başına senevî on bin franktan dun olmayacaktır ve işbu tekasiti senevi-
yenin evkatı muayyenede tediyesi tarafı devletten temin ve bu hususa 
dair bir mukavelei mahsusa tanzim edilecektir. Yolun devlete teslimi ve 
eşyanın mubayaası ve levazımatı mevcudenin iştirası hususunda şart
namenin 19 uncu maddesinde gösterildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 18 — imtiyaz müddeti munkaziye oldukta Devleti aliye sa
hibi imtiyazın demiryol ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde bu
lunan kâffei hukukunu haiz olacak ve demiryol ile müteferriatının ha
sılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste 
olmak şartile yol ile müteferriatının devlete teslimi ve edevat ve leva-
zımatın sureti mubayaası şartnamenin yirminci maddesinde münderiç 
ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 19 ~- Demiryol memur ve müstahdemleri hükümeti seniye
nin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklardır. Ve cümlesi fes gi
yecekler ve mümkün mertebe tebaai devleti aliyeden intihab olunacak
lardır. 

Madde 20 — Sahibi imtiyaz nizamatı mevzuasına tevfiki hareket 
etmek ve bir gûna imtiyaz ve inhisarı tazammun etmemek şartile demir
yolun hattı mutavassıtından itibaren her iki tarafında yirmişer kilometre 
budu mesafede taharri ve keşfedeceği madenleri imal edebilecek ve mer
but olduğu nezarete müracaat ederek nizamı dairesinde hatta civar olan 
ormanlardan hatap ve kömür ve kereste kat ve imali gibi muamelâtta 
bulunmağa salâhiyeti olacaktır. 

Madde 21 — Devleti Ailye demiryolun hututu asliyesile şuabatının 
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lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbabda vu-
kubulacak masarif devlete aid olacaktır. 

Madde 22 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika dev
letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat sahibi imtiyaz bu husus-
da istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni buluna
caktır. 

Madde 23 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın şehrî cedvellerini 
Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin 
17 nci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 24 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mü
başeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediği veya umuru nakli
yeyi tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais sair başlıca 
taahhüdatını icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak 
ve bu halde şartnamenin 18 inci maddesinde gösterildiği veçhile demir
yolun muvakkaten işledilmesi için tedabiri lâzime ittihaz olunacak ve 
ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan 
kefalet akçesi dahi tarafı devletten zaptedilecektir. 

Madde 25 — Sahibi imtiyaz devletçe lüzum görünecek demiryol 
ebniyesi derununda tarafı devletten mansup demiryol komiserleri ve 
gümrük ve posta ve zabıta memurlarının ikametlerine muktazi odaları 
meccanen tahsis etmeğe mecburdur. 

Madde 26 — Sahibi imtiyaz masarifi kendisine aid olmak üzere de
miryol boyunca telgraf direkleri ve telleri rekz ve temdid edebilecek ve 
fakat bunları demiryola taallûku olmayan muhaberatı hususiyede isti
mal edemiyecektir. Devleti aliye demiryol boyunca bir telgraf hattı tem
did edecek olur ise sahibi imtiyazın telgraf direklerine raptedebilecek 
ve bu direkler kifayet etmediği takdirde yolun muamelâtına sekte getir
meksizin kendi masarifile demiryol boyunca başkaca direkler rekzeyle-
yecek ve devlet telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe mevkiflerde 
telgrafhane memurları bulundurularak kezalik yolun muamelâtı sektedar 
olmamak üzere yalnız mühim ve müstacel olan muhaberatı resmiyeyi 
demiryol telgrafile teati ettirebilecektir. 

Madde 27 — Sahibi imtiyaz mücerred demiryola müteallik mektub 
ve çantalarını Posta Nezaretine bir gûna resim vermeksizin kendi vesaiti 
nakliyesile nakledebilecek ve demiryolun inşasına ve hüsnü halde muha
fazasına ve işledilmesine muktazi olan alât ve edevat ve yağ ve kömür 
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vesaire gibi sarf ve istihlâk olunacak mevaddı saireyi dahi bilâ ücret 
nakletmek hak ve salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde 28 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına kaim ola
cak Anonim Şirketi Osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename ile 
merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden dolayı 
devleti aliye ile sahibi imtiyaz veya şirket beyninde veya sahibi imtiyaz 
ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her nevi ihti-
lâfat ve deavi işin aid olduğu Mehakimi Osmaniyede rüyet ve fasledile
cektir. 

Madde 29 — Hükümeti seniye inşa olunan ve işledilen beher kilo
metre hat için sahibi imtiyaza senevi on dört bin üç yüz frank hasılatı 
gari safiye temin buyurur işletme hasılatının ademi kifayeti takdirinde 
inşa olunan ve işledilen beher kilometre hat için senevi hasılatı gayri 
safiyenin mikdannı on dört bin üç yüz franga ikmal için zirde gösteril
diği veçhile muamele olunacaktır. Şöyle ki Selanik ve Manastır sancak
larının aşarı düyunu umumiye idaresinden mansup bir memur muvace-
hesile müzayedeye vaz edildikte işbu müzayedede tekarrür edecek bedel 
için mültezimler tarafından verilecek taahhüd senedleri mezkûr sancak
larda bulunan düyunu umumiye idaresinin sandıkları emrine tediye 
olunmak üzere tanzim olunacak ve bedeli mezkûrun mecmuu doğrudan 
doğruya salifüzzikir sandıklara teslim kılınacaktır. Kilometre başına ba
lâda gösterilen mikdarı hasılatın ikmali için senevi tarafı hükümeti seni
yeden tediyesi taahhüd buyurulan mebaliğ düyunu umumiye idaresi ma
rifetile bedeli mezkûrdan bilifraz sahibi imtiyaza tediye ve bakisi ha
zinei celileye teslim olunacaktır. 

Madde 30 — İşledilen hattın kilometresi başına isabet eden mik
darı hasılatın haddi mutavassıtı tayin edilebilmek için hattın aksamı bi
rer birer küşad olundukça işledilen aksamı muhtelifesinin hasılatı birleş
tirilecektir. 

Hasılatı gayri safiyenin mikdarı vasatisi bu veçhile tayin olunduk
tan sonra yirmi dokuzuncu maddede meşrut olan kilometre başına on 
dört bin üç yüz fırank hasılatı gayri safiyenin ikmali için varidatı öş-
riyeden hükümeti seniyenin hesabına olarak düyunu umumiye idaresi 
marifetile tediye olunacak meblâğın tayini kemiyeti hususuna mezkûr 
mikdarı vasati esas ittihaz olunacaktır. 

Madde 31 — Sahibi imtiyaz kilometre başına tarafı devletten temin 
buyurulan miktarı hasılâtm ikmali için lâzım gelen mebaliğin talebine 
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esas olan ve komiser tarafından tetkik ve tasdik olunmak lâzım gelen 
hesabatı beher sene şehri kânunusanide Ticaret ve Nafıa Nezaretile Dü
yunu Umumiye Nezaretine ita edecektir hesabatı mezkûrenin tarihi ita
sından itibaren mürur edecek iki ay müddet zarfında sahibi imtiyazın 
matlubu bulunduğu tahakkuk edip de ana derhal tediyesi lâzım gelen 
mebaliğin canibi Hükümeti seniyeden Düyunu Umumiye idaresine bil
dirilmesi taahhüd buyurulur. 

Madde 32 — Sahibi imtiyaz imtiyaz fermanı alisi tarihinden itibaren 
altı mah müddet zarfında Manastırdan Avlonyaya ve yine Manastırdan 
Draca kadar iki hattın keşfiyatı evvel iyesini icra edecek ve Devletçe bu 
hatlardan hangisinin inşası tercih ve tensib buyurulur ise tahriren ve 
resmen sahibi imtiyaza tebliğ buyurularak sahibi imtiyaz dahi hükümeti 
seniyenin teklifi mucibince iktiza eden hattı inşa edecektir. Bu ikinci kı
sım hat inşaatının müşkilâtına mebni bittabi kilometre başına yüz elli 
bin franktan fazla olarak sarfolunacak mebaliğ ile mütenasiben teminat 
akçesi tezyid kılınacaktır. Gerek işbu teminat akçesine ve gerek mezkûr 
ikinci hattın inşaatı müddetine dair Hükümeti seniye ile sahibi imtiyaz 
beyninde bir mukavelei mahsusa akid olunacaktır. Sahibi imtiyazın icra 
edeceği keşfiyatı evveliyede tarafı Hükümeti seniyeden mühendis bulu
nacaktır. 

İşbu mukavelename iradei seniyei Hazreti Padişahı üzerine iki nüs
ha olarak Dersaadette imza ve teati olunmuştur. 

Tarihi teati: 11 rebiülevvel 1308, 16 teşrinievvel 1306 

İmza : İmza : 

Alfred Kavulla Raif 

Madde 33 — Mecmu hattın hasılatı gayri safiyesi bihesap vasatı 
kilometre basma senevi on beş bin frangı tecavüz ettikte on beş bin 
frankdan fazlasının yüzde yirmi beşini Hükümeti seniyeye teslim etmeği 
sahibi imtiyaz taahhüd eder. 

işbu madde mukavelenamenin hini teatisinde sehven yazılmadığı 
cihetle bu kerre ilâve olunmuştur. 

23 eylül 1307 

Selanik Manastır Osmanlı Demiryolu Şirketi İmza : 
Hüseyin Terfik 

Müdürü Umumisi 
(İmza) Fon Kölman 
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Selanik - Manastir demiryoluna aid Şartname 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve 
'•devat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 
olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında demir
yolun inşası ve işledilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı icra 
etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin 3 üncü maddesi mucibince sahibi im
tiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiyeyi muh
tevi olacaktır. Şöyle ki demiryolun güzergâhını ve mevkifleritı mahallini 
ve ihtiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mevkiini mübeyyin beş binde 
bir mikyasında bir harkai umumiye işbu haritaya demiryolun hatlı mu
tavassıtından itibaren bir kıta maktaı tulânisi ile bazı mahallerin mak-
tai arzanisi ve meyillerinin cedveli ile en mühim olan imalâtı sınaiye-
nin maktaları ilâve olunacaktır. Zikrolunan maktai tulâni tul itibarile 
beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında tanzim olunacak 
ve demiryolun derecei irtifaı dahi deryanın sathı mutavassıtına nisbet-
le tayin kılınacaktır. İşbu maktaın altına ufka muvazi üç hat tersim olu
nup birinci hat üzerinde demiryolun mebdeinden itibaren biner metre 
olarak mesafeler ve ikinci hat üzerinde iniş ve yokuşların tulile derecei 
meyelâni ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı müstakimenin tulü ve hututu 
münhaniyenin müstakimen imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü 
gösterilecektir. 

Madde 3 — Demiryol imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacaktır. 

Madde 4 - - Demiryolun arzı demir çubukların iç taraflarından iti
baren bir metre dört yüz otuz beş milimetreden bir metre dört 'yüz elli 
beş milimetreye kadar olacaktır. Ve yan taraflarının yani demir çabuk
ların dış tarafı ile tesviye kumunun zaviyei ulyası beynindeki mahalle
rin arzı tek hat için bir metre ve çifte hat için iki metre olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz imalâtın hüsnü halde muhafazası ve de
miryol ile tesviyei türabiye lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan çu-
kuriarın tanzif ve tathiri ve suların cereyanı için iktiza eden hendek ve 
su yollan ile yan satıhlarını inşa eyliyecektir. Ve tesviye kumu kırk san
timetre yüksekliğinde döşenecektir. Demirden mamul taban ağaçlan 
istimal olunduğu ve ahvali arazi müsaid bulunduğu halde bu irtifa otuz 
santimetreye tenzil kılınabilecektir. Tesviye kumunun altındaki tesviyei tü-
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rabiyenin sathı âlâsının arzı beş buçuk metre olacaktır. Fakat işba dere
cei arz hattın müşekkel olan aksamında veya demirden mamul taban 
ağaçlan istimal olunduğu takdirde beş metre on santimetreye tenzil olu
nabilecektir. Ve balâstik muhafazası zımnında tertib olunacak dıvarcıklar 
kârgir imalât veya sert kayalar üzerinde yapılan mahallerde dört buçuk 
metreye tenzil edilebilecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rapteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru iki yüz yetmiş beş metreden 
aşağı olmayacaktır. Ve bir birine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı 
münhaniye arasında yüz metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacağı 
misillü işbu münhaniler kıtaatı müstakimeye (Parabol) 1er yani kat'ı 
mükâfi kavislerile raptedilecektir. Bu parabolün bir nısfı müstakim olan 
kıt'adan itibaren tertib olunacaktır. Rabıt parabollerinin mebde ve mün-
tehası arasında kalacak müstakim kıt'alar on metreye tenzil olunabilecek 
ve ancak bu husus inhinanın nısıf kutru miktarı akal olarak tulen üç 
yüz metreye iblâğ olunmak vesair ahvalde mümkün mertebe tulü tez-
yid edilmek kayıdlarına muallak bulunacaktır. 

Madde 7 — Demiryolun iniş ve yokuşları meyillerinin nihayet de
recesi metre başına yirmi beş milimetre tayin olunmuştur. Bir birini mü
teakib olan iki yokuş beyninde nısıf kutru bin metreye müsavi amudî 
inhinalar olacaktır. Nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş 
ve yokuşlar mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır. Sahibi imti
yazın işbu madde ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkında icrasını faideli 
addedeceği tadilâtı yani hasbelmevki müşkilâtı azimeye uğranılacak ak
samda nısıf kuturların tenzilini ve iniş ve yokuşların meylinin tezyidini 
Devleti Aliyeye arz ve teklif etmeğe salâhiyeti olup fakat işbu tadilât 
Hükümeti seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii icraya konula
mayacaktır. Ve bir de umum hatta tevakkuf zamanları dahil olduğu hal
de katarların hini hacette bihesap vasati saatte otuz beş kilometre mesafe 
kat edebilecek sür'atte hareketlerine şu tadilât mani olmayacaktır. 

Madde 8 —• İhtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatlan kifayet 
miktarı olmak lâzım gelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üzerine 
canibi Hükümeti seniyeden tayin olunacaktır. Fakat şurası mukarrer
dir ki mevkifler beyninde olacak mesafei vasatiye lâakal yirmi kilometre 
olacaktır. Hututu ihtiraziyenin tulü dahi ihtiraz hattının tevakkuf işa
retli kazıkdan itibaren üç yüz metreden noksan olmayacaktır. Maktaı 
tulânide ileride mevkifler inşası melhuz olan mahallerde münasib tulde 
ufka muvazi satıhlar gösterilecektir. 

T. ı c .« F. 49 
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M a d d e 9 — D e m i r y o l hat t ı b i r m a h a l d e a h a l i n i n a m e d ü şüddü zım

n ı n d a i p k a ve m u h a f a z a s ı l âz ım ge len adi y o l l a r ı kese rek g e ç e c e k o l u r 

i se a r az in in a h v a l i n e g ö r e d e m i r y o l u n y a a l t ı n d a n veya üs tünden v e y a 

sa th ı z e m i n l e müs tev i g e ç i t l e r tesis o l u n a c a k t ı r . D e m i r y o l u n b i r adi ta

r ik üzer inden k ö p r ü i le g e ç i r i l m e s i l âz ım ge ld iğ i h a l d e inşa o l u n a c a k 

k ö p r ü n ü n g ö z ü n ü n vüs 'a t i ahva l i m e v k i i y e y e g ö r e s ah ib i imt iyaz ın tek

l i f i üze r ine D e v l e t ç e tayin o l u n a c a k ve y o l l a r ı n e h e m m i y e t i n e g ö r e üç 

m e t r e d e n on m e t r e y e k a d a r o l a b i l e c e k t i r . K e m e r l i k ö p r ü l e r i n yo lun sat

h ı n d a n i t i b a r e n k e m e r i n o r t a s ına k a d a r i r t i f a ı l â a k a l beş m e t r e ve de

m i r d e n veya a ğ a ç d a n ufkî k i r i ş l e r i l e y a p ı l m ı ş k ö p r ü l e r i n k i r i ş l e r i n a l 

t ından i t i ba r en i r t i f a ı l â a k a l dör t m e t r e otuz s a n t i m e t r e ve k ö p r ü l e r i n ko r 

k u l u k l a r ı n ı n a r a s ı n d a k i arz ı tek hat iç in dör t buçuk ve ç i f t e hat iç in 

sekiz m e t r e o l a c a k t ı r . D e m i r y o l u n b i r adi yol a l t ı n d a n g e ç m e s i ik t iza 

e t t iğ i h a l d e o t a r ik in a l t ı na y a p ı l a c a k k ö p r ü n ü n k o r k u l u k l a r ı n ı n a ra 

s ı n d a k i a rz ı a h v a l i m e v k i i y e y e gö re tay in o l u n a c a k ve t a r i k in e h e m m i y e 

t ine g ö r e üç me t r eden on me t reye k a d a r o l a b i l e c e k t i r . 

K ö p r ü l e r i n a y a k l a r ı n ı n a r a s ı y a n i gözü tek h a t i ç i n l â a k a l dö r t 

b u ç u k ve ç i f t e ha t i ç in sekiz m e t r e g e n i ş l i ğ i n d e o l a c a k ve k a t a r l a r ı n geç 

mes i i ç i n b ı r a k ı l a c a k i r t i f a d e m i r ç u b u k l a r ı n s a t h ı n d a n i t i b a r e n t a v a n a 

k a d a r a k a l l i dör t me t r e seksen s a n t i m e t r e o l a c a k t ı r . D e m i r y o l turuku 

a d i y e n i n s a t h ı n a muvaz i o l a r a k g e ç e c e k o lduğu h a l d e d e m i r ç u b u k l a r tu

ruku m e z k û r e üze r ine ad i a r a b a l a r ı n m ü r u r ve u b u r u n a b i ç b i r v e ç h i l e 

m a n i o l m a m a k üzere ç ık ın t ı ve ç u k u r o l m a y a r a k döşenecek t i r . T u r u k u 

a d i y e üze r ine y a p ı l a c a k geç id l e rden m ü r u r ve u b u r u n kes re t i s a b i t o l 

m a k t a n na ş i h ü k ü m e t ç e lüzum g ö r ü l e c e k g e ç i d l e r d e p a r m a k l ı k i n ş a ve 

b i r b e k ç i i k a m e e t t i r i l ecek t i r . E s n a y ı a m e l i y a t t a esk iden m e v c u d o l a n 

y o l l a r ı n m e v k i l e r d e m a k t a l a r ı n ı tahvi l veyahu t t ad i l e tmek l â z ı m g e l i r 

i se t ebd i l ve tahvi l o l u n a c a k k ı s ı m l a r ı n i n i ş ve y o k u ş l a r ı n ı n m e y l i b e h e 

m e h a l t u ruku m e v c u d e n i n in iş ve y o k u ş l a r ı n ı n m e y l i s a b ı k ı n ı n n i h a y e t 

de r ece s in i t ecavüz e t m i y e c e k t i r . H e r h a l d e h e m zemin g e ç i t l e r e s u l a r 

h a t t a d o ğ r u c e r e y a n e t t iğ i c i h e t t e d e m i r y o l i l e a d i t a r i k i n a r a s ı n d a l â a k a l 

on m e t r e t u lünde ve m e y l i m e t r e b a ş ı n a n i h a y e t ik i s a n t i m e t r e y i t ecavüz 

e t m e m e k üzere i n i ş l e r in şa ve t anz im o l u n a c a k t ı r . 

M a d d e 10 — S a h i b i im t iyaz d e m i r y o l a m e i î y a t i l e c e r e y a n ı n a h a l e l 

g e l m i ş veyahu t m e c r a s ı tebdi l o l u n m u ş o l an su la r ı kend i m a s a r i f i n e o la 

r a k m e c r a y ı k a d i m e l e r i n e i r c a a m e c b u r o l a c a k ve y o l u n t e s a d ü f e d e c e ğ i 

n e h i r ve ç a y l a r ve c e d v e l l e r ve y a p ı l a c a k k ö p r ü l e r i n kava id i f e n n e ta tb i -
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kan metlahil ve meharici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Nezareti 
tarafından t-:. in olunacaktır. 

Madde ; ! — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta dahili mem
leketten tedarik olunmak üzere alâ cinsden edevat ve levazımat istimal 
edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve müstahkem olması için bil
cümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir. Akar sular umuma 
mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak küçük ve büyük 
köprüler ile su yolları kârgir olarak veya demirden tesis edilecek ve ke
reste yalnız temeller ile köprü döşemeleri ve taban ağaçları için istimal 
olunacaktır. 

îttisaı on metreye ve ziyadeye baliğ olan bilcümle köprüler resim-
lerile beraber Nafıa Nezaretine takdim olunacak programa tevfikan hat
tın kabulünden evvel berveçhi mutad tecrübe edilecektir. Köprülerin he
sabatı îzmitten Ankaraya kadar olan hat için kabul olunan esasa tevfi
kan tanzim olunacaktır. Demir çubuklar ile edevat ve levazımatı sairei 
inşaiye eyi cinsden ve dayanıklı ve kullanılacak işlere elverişli olacaktır. 
Demir çubukların demirden mamul olduğu halde beher metresi civata-
larile beraber lâakal otuz dört kilogram ve çelikten mamul olduğu tak
dirde otuz kilogram sikletinde ve (Vinyol) usulünde olacaktır. Birbirini 
müteakib vazolunacak iki (Travers) arasındaki fasıla mihverlerden iti
baren doksan santimetreyi tecavüz etmiyecektir. 

Demir çubukların yekdiğerine raptolunacak mahallerinin taban 
ağaçları üzerine tesadüf etmemesi ve mahalli iltisakların birbirine mu
vazi olmaması caiz olup fakat çubukların birbirine merbut olacağı nok
talar iki travers arasına tesadüf eylediği halde taban ağacının haddi 
vasatından itibaren otuz üç santimetreyi tecavüz etmiyecektir. Ebniye ile 
mevkif ve kulübelerin tertibat ve sureti inşaatı temamile lüzumu hakikiye 
ve usul ve adatı memlekete muvafık olacaktır. Mevkiflerin ebniyesi taş
tan veya tuğladan olarak ve üzerleri dahi kiremid ve taş veyahut diğer 
bir maden ile örtülecektir. Toprak imlâsile tesviye olunan ve turab 
hafrile yapılan mahallerin ve tesviyei turabe lâzım olan toprağın ihra
cında hasıl olan çukurların sathı maillerinin derecei meyelânı hini inşa
atta iktizayı mevkie göre ve sahibi imtiyazın talebi üzerine Nafıa Neza
reti veya memurları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ih
tiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demiryolun üzerinde ve altında 
yapılacak büyük ve küçük köprüler ile su yollarının ve sathı zemin ge-
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çitlerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve heyatını mübeyyin ve meşruh bir 
cedvel raptedecektir. Mevkifler ile imalâtı sınaiyenin haritaları iki yüz
de bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Demiryolun kura ve kasabata ve mevkiflere tesadüf 
eden aksamında lüzum görüldüğü halde hattın iki cihetine kuru duvarlar 
ve parmaklıklar inşasile arazii mücavireden tefrik olunması lâzım gele
cektir. 

Madde 14 — Demiryolun güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin 
üzerinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin al
tıncı maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müteferriatının tesisine 
lüzumu olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olu
nacaktır. Arazinin teslimi muamelesi iki mah müddet zarfında canibi 

Hükümeti seniyeden icra buyurulacaktır. İşbu arazinin haritası iki binde 
bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Demiryolun inşaatı kamilen hitampezir olduktan son
ra sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere demiryol 
aksamının ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sahihleri ha
zır oldukları halde tahdid ve (Kadastro) usulüne tevfikan haritasını ter
sim ve vaz'ı alâim edecek ve bundan başka yapılmış köprü ve imalâtı sı-
naiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasını Hükümet memur
larının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde tu
tulacak (Prose verbal) lerin birer sureti musaddakasını Nafıa Nezaretine 
takdim eyliyecektir. 

işbu tahdidi araziden sonra demiryolun aksamı mütemmimesin-
den olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tah
did edilerek mezkûr haritada ve Prose verballerde işaret kılınacağı gibi 
marülbeyan defterin tanziminden sonda yapılacak imalâtı! sınaiye dahi 
Nafıa Nezaretindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

tKtNCt FASIL 

Hattın hüsnü halde muhafazasile 
işledilmesi beyanındadır 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahş ola
cak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icabettirir bilcümle es
babdan muhafaza etmeğe itina edecektir. Sahibi imtiyaz tarafından işbu 
taahhüdatın ifasında teehhür ve müsamaha vukua getirildiği takdirde 
keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah 
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mürur edip de icabını icra etmediği surette masarifi sahibi imtiyaza aid 
olmak üzere yolun hüsnü hale vaz'ı için canibi hükümetten idaresine 
vaz'ıyed olunarak tamiratı lâzıma icra ve bu uğurda vukubulacak masa
rif hattın hasılatından istifa olunacak ve kifayet etmez ise sahibi imti
yaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz demiryolun her nevi hasılatını mübeyyin 
mah bemah bir kıt'a defter tanzim ve Nafıa Nezaretine takdim edecektir. 
Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde yolcular ile 
emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile beraber demiryolun 
bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. Nakliyatı aske
riyeye aid olup berveçhi peşin tesviye edilmiyen iicuratm başkaca beher 
ay bir kıt'a cedveli tanzim olunarak ücuratı mezkûre tahsil olunduktan 
sonra yekûnu hasılatı gayri safiye meyanına idhal kılınacaktır. 

nçffNCÜ FASIL 

İmtiyazın feshi ile yolun tarafı Devletten mubayaası 
hususlarında ve inkizayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta, dairdir 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin yirmi dördüncü mad
desinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt ol
duğu halde ol vakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan 
edevat ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak 
müzayedeye konulacak ve zuhur edecek taliplerden kimin üzerinde te
karrür eder ise anın marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın 
teahhüdatı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede tekarrür edecek bedelden müzayede masarifi tenzil 
kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılına
caktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce tak
dir olunan bedelden münasib miktar tenzil olunarak altı ay müddet son
ra ikinci defa bir müzayede daha icra edilecek ve bu dalhi neticesiz kalır 
ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakıt olan sahibi imtiyaza hiç 
bir bedel tediye olunmaksızın devletin mali olacak ve kefalet akçesi he
nüz iade olunmamış bulunur ise tarafı devletten zaptolunacaktır. 

Madde 19 — Devleti Aliye mukavelenamenin on yedinci maddesi 
mucibince demiryolu mubayaa eylediği halde hattın olvakit mevcud 
bulunan ve işledilmesi için iktiza eden vagon ve lokomotif ve toprak 
arabaları ve mahrukat ve cem edilen malzeme vesair eşyayı menkulesi-
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nin kâffesini muhamminlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira 
edecektir. 

Madde 20 — İmtiyaz müddeti munkaziye oldukda sahibi imtiyaz 
demiryol mevkifleri ve tahmil ve tenzili revaya mahsus mahalleri ve 
müfettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve 
sabit makinaları ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye 
mahsus olmavan «air eşyayı gayri menkul eyi hüsnü halde olarak bilâ 
bedel ve her gûna düyun ve teabhüdattan vareste olmak şartile Devlete 
devir ve te«lim edecektir. Makina ve lokomotif ve vagon ve araba ve 
alâtı inşaiye ve tamiriye ve mahrukat ve eem edilen malzeme ve her nevi 
levazımat gibi hattın işledilmesi için lâzım gelen eşyayı menkııleye ge
lince hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel 
mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki Devletin mubayaa edeceği 
levazımat demiryolun altı ay işledilmesi için muktazi olan miktarı mü
tecaviz olmayacaktır. Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel 
demiryolun I I Ü M I Ü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılır ise sa
hibi imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın 
semeresi görülmez ise Hükümet derhal demiryolu ve müteferriatmı yedi 
idaresine alarak sahibi imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzımeyi icra 
ile yolu hüsnü hale vazetmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve 
tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak 
ve noksan zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÎ/'NCr FASIL 

Yolcu vc emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti 
miiteferriası beyanındadır 

Madde 21 — Mukavelenamenin on üçüncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi ber-
veçhi ati beyan olunur. Atiyüzzikir tarifeler nihayet derece olup bunlar 
tarafı devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edileme
yecektir. Fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet miktarlar tenzil olun
duktan sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edil
medikçe betekrar nihayet derecelere terfi edilemeyecek ve ancak tarife 
tenZili halinde üç gün evvel ilân olunacaktır. Tarifelerde muayyen olan 
ücuratın kâffpsi kilometre hesabile kat edilecek mesafeye göre ahz ve 
istifa olunur. Miktarı akal olarak istifa olunacak ücurat lâakal sekiz ki
lometre itibarile hesap edilir. Mahalline badelvürud tediye olunacak 
emtia bedelini sahibi imtiyaz mürselünileyhden istifa etmedikçe bu be-
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del kendisinden taleb olunamaz ve bu makule emtia bedelâtının tahsili 
için sahibi imtiyaz tarafından yüzde iki kumüsyon ahzolunacaktır. 

BİRİNCİ TARİFE 

) olculara dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiyatı 
yolcu ve mahlut katarlar 

Birinci mevki İkinci mevki Üçüncü mevki 
Para Para Para 

27 2 0 13 

Birinci ve ikinci mevki arabalarından mürekkep seyri seri katarile 
nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz ziyade 
alınacaktır. Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kuca
ğında götürülmek şartile meccanen nakledilir üç yaşından yedi yaşına 
kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır, ve beherine bir kişilik mahal 
tahsis olunur. Şu kadar ki bir bölmede iki çocuk bulunduğu halde ikisi 
bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmayacaktır. 

ÎKÎNCt TARİFE 

Yolcuların eşyayı zatiyelerine dairdir 

Her yolcunun bilet başına meccanen otuz kilogram yük nakletmeğe 
hakkı vardır. \ ı s ı f ücret verecek çocuklar yalnız yirmi kilogram yük 
için ücret itasından muaf olacaklardır. Fazla eşya için kesri gayri mün
kasem olmak üzere beher on kilogram için kilometre başına bir para 
ücreti nakliye ahz ve istifa olunur. Çok yer tuttan eşya ile otuz öşrü zira 
mik'ap hacminde olduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya 
için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada 
berveçhi ati ücurat ahz ve istifa kılınacaktır: Şöyle ki verilecek beher 
eşya pusulası için muayyen olarak yirmi para kaydiye resmi ve katarın 
vürudundan sonra kaldırılmayan eşyanın beher dengi için yevmî beşer 
para mağaza resmi tediye olunacak ve kumpanyanın ısrarı ve mürsil 
veya mürselünileyhin talebi üzerine tekrar vezin edilecek eşyadan kum-
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panya iddiasında haklı çıktığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere 
beher yüz kilogram için yirmi para mizan resmi alınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit katarlar ile gönderilen kö
peklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi zuhur etmediği takdirde 
hasar ve zararı icabedene aid olmak üzere sahibi imtiyaz hıfzetmiş olur 
ise yevmi beş kuruş ahzolunur. 

DÖRDÜNCÜ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre başına 
ücreti nakliyesi bir paradır. 

Otuz desimetre yani öşrü zira mik'ab hacminde bulunduğu halde 
vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki 
misli ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere beher on 
kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve seyri seri 
ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olur ise olsun mürselünileyhe 
ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya verildiğinden 
itibaren mürselünileyh eşyanın mevridi olan mahalde sakin ise yirmi dört 
saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırmadığı takdirde kesri gayri 
münkasem olmak üzere beher elli kilogram için mağaza resmi olarak 
yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine eşya be-
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tekrar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çıkmadığı halde kesri gayri 
münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para ücret alınır. 

BEŞİNCİ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere 
ve münferiden vezni yirmi beş kilogramdan 

aşağı olan ufak tefek eşyaya dairdir 

Bir dengin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu 
halde otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve andan ziyade 
mesafenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gönde
rilen mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyh mevridi eşya 
olan mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her ne es
baba mebni olur ise olsun kaldırılmayan denklerden mevzu olduğu ma
ğaza resmi olarak yevmiye on para ve mürsil veya mürselünileyhin ta
lebi üzerine betekrar tartılacak her denkten mürsil veya mürselünileyhin 
iddiası vahi çıktığı takdirde mizan resmi olarak yirmi para ücret alınır. 

ALTINCI TARİFE 

Nukud ve esham ve zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderilecek 
altın, gümüş ile civa ve beyaz altın ve mücevherat vesair zikıymet eşya 
her halde seyriseri ile nakledilmek şartile kabul olunacaktır. Bunlardan 
ahz ve istifa olunacak ücreti nakliye vezni hakikisi lâakal yirmi beş kilo
gram itibar olunmak şartile seyri serie mahsus adi tarifedeki ücreti nak
liyenin iki misli olacaktır. Sahibi imtiyaz bu makule eşyanın naklini si
gorta etmeğe mecbur değildir. Sahibi imtiyaz tarafından sigorta ettiril
meyen nakliyat için ana terettüb edecek mes'uliyetin derecesi seyri seri 
ile nakedilen emtianın şeraiti nakliyesine dair olan ahkâm ile tayin ve 
tahdid klınmıştır. 
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YEDÎNCt TARÎFE 

Araba ve edevatı mütcharrikeye dairdir 

Kilometre başına ücuratı nakliye 

Seyri adi Seyri seri 
Para Para 

47 94 İki veyahut dört tekerlekli ve dahili bir peykeli 
arabalardan 

67 134 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli arabalardan 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on 
kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmî beş kuruş 
ücret alınır. Mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra kal
dırılmayan arabalardan istifa kılınır. Tarife ücretinden maada arabalar 
derununda bulunan eşyanın sikleti elli kilogramı tecavüz eylediği halde 
elli kilogramın fazlasından seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf eşya 
tarifesi mucibince kesri gayri münkasem olarak beher elli kilogram he
sabile ücret alınacaktır. 

SEKİZİNCt TARİFE 

Hayvanata dairdir 

Kilometre başına ücreti nakliye 

Seyri adi Seyri seri 
Para Para 

27 S4 öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve beygir 
ve koşum hayvanatından 

09 18 Dana ve merkep ve domuzdan 
04 08 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Masarifi müteferria 

Evvelâ, tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. 

Saniyen, birinci sınıf dan beher re's için hamaliye olarak yüz para 
ve ikinci sınıftan beher re's için kırk para 
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Sâlisen katarın vusulünden yirmi dört saat sonra alınmayan hay
vanatın zarar ve hasarı ashabına aid olmak ve yem masarifi dahil olma
mak üzere bir mahalli mahsusda hıfzolunmak ücretine mukabil beherin
den mağaza resmi olarak yevmiye beş kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak ücret 

BİRİNCİ SINIF 

Esliha, doğrama, boya ağacı vesair zikıymet ağaç, mum, müskirat, 
bakır, pamuk, kahve, balık, tutkal, araba edevatı, sahtiyan, edviye ve 
müstemlekâtı ecnebiyeden gelen kahve ve şeker ve çukulata ve emsali. 
Kuş tüyü, akmişe, baharat, mamul demir, çini, meyve, mamul dökme 
dmir, mamul ve gayri mamul madeniyatı saire, enkaydi, ayna, çeliğe, 
müteallik eşya, rugan zeyt ve envai ve otlar, muzika alâtı, mefruşat, sa
haflığa müteallik şeyler, mamul kurşun ve demir kalem, porselen, nebatat 
envai kürk, iç yağı, ipek mamulâtı şeker, şeffaf ispermeçet, sirke, şarap, 
kadeh ve cam, yün mamulâtı, kütüb, çay ve duhan, ve haşhaş tohumu 
ve boya tohumu ve susam ve anason vesaire. 

Para 35 

İKİNCİ SINIF 

Kara taş, kereste, zift, kok kömürü, odun kömürü, kenevir, ham dök
me demir, yaprak ve çubuk demir, keten, maden toprağı, kalas tahtası, 
gayri mamul mermer taş, sırık, tahta, yonma taş, tuzlu balık, külçe kur
şun, tuzlu et, kuru sebze. 

Para 27 

ÜÇÜNCÜ SINIF 

Kil toprağı, tuğla, kiremit, saman, kepek, yakacak odun, çakıl taşı, 
pirinç, zehair, kireç, maden kömürü, kül dakik, gübre, dıvar taşı, lüleci 
toprağı, alçı, kireç, ve alçı taşı ve kaldırım taşı ve levazımı saire ve tuz 
ve kum ve taze sebze. 

Para 22 

Vezni elli kilogramdan dun olan eşya tam elli kilogram hesap ve 
itibar olunur. Ve andan ziyade küsurat daima elli kilograma iblâğ edilir. 
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Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa 
kılınır. 

Masarifi müteferria 
Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 

resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç sahibi imtiyaz tarafından icra 
edilir ise tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri münkasem olmak 
üzere beher elli kilogram için on sekiz para alınır. 

Mürselünileyhe ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun pos
taya tesliminden kırk sekiz saat zarfında kaldırılmayan eşyadan mevzu 
olduğu mağaza resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
elli kilogram için yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi 
üzerine betekrar tartılan ve miktarı evveli doğru çıkan eşyadan mizan 
resmi olarak kesri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için 
yirmi para ücret istifa olunur. 

Mülâhazat 

tşbu tarifede beyan olunan ücret üç bin kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında cari değildir. 

Üç binden beş bin kilograma kadar olan yekpare ecsama ücreti 
mukarrerenin bir nısfı daha ilâve olunur. Beş bin kilogramdan ziyade 
olan veyahut alât ve edevatı mahsusa istimalini icabeden yekpare ecsa-
mın nakline kumpanya icbar olunmayacaktır. Kumpanya bu makule 
eşyanın naklini ve mürsilin ikametgâhından alıp mürselünileyhin ika
metgâhına teslim etmeği deruhde eylediği takdirde fiat ve şeraiti nakli
yesi ve ikametgâhından teslim ve tesellüm ücreti rızayı tarafeyn ile 
tayin olunur. 

ONUNCU TARİFE 

Sigorta ücretine dairdir 

Sigorta ücreti mahsusan sigortaya vaz olunan eşyadan ücuratı âtiye 
istifa kılınır. 

Para Kuruş 

20 01 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adi ile gönderilen 
emtiadan. 

00 04 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gönderilen 
emtiadan. 

00 02 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hayvanat 
vesaire 



781 

ON BİRÎNCÎ TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat 

Para Kuruş 

00 015 Lokomotif ile emniyet vagonundan 

00 010 Salon arabalarının beherinden 

00 005 Yolcu arabalarının beherinden 

20 002 Adi vagonların beherinden 

20 002 Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher fazla 
dingil için 

00 460 Katar cedveli mahsusunda muayyen olan müddetten 
ziyade bekler ise her yarım saat için 

00 035 Bir katarı mahsus için kilometre başına ücretin akal 
derecesi 

00 700 Bir katarı mahsus için ücretin akal derecesi 

Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın mikdann-
dan ziyadeye baliğ olmaz ise sahibi imtiyaz adi katarlara mahsus olan 
tarife mucibince istifayı ücret edebilir. 

Bir katarı mahsusun tertibi taleb olunduğu takdirde keyfiyet lâa
kal yirmi dört saat evvel sahibi imtiyaza ihbar olunacaktır. 

Madde 22 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüzü ve kuruş dahi 
Osmanlı lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. Ancak sahibi imti
yaz memaliki mahrusai şahanede tedavül eden sair meskukâtı miri fia-
tile ahz ve istifa etmeğe mecbur bulunacaktır. 

Madde 23 — Balâdaki maddelerde zikir ve beyan olunmayan hu
bubat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan 
envai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti 
nakliye alınacaktır. 

Madde 24 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkünüttağyir bu
lunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürsiller 
hakkında cari olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya konul-
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mazdan evvel Hükümeti Seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim olu
nacaktır. Bir lüzumu âcil takdirinde mezkûr tarifeler Hükümeti Seni
yenin tasdikinden evvel Devlet Komiserine tebliğ birle mevkii icraya 
vaz olunabilecektir. 

Madde 25 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dun ücretle emtia nakil edebilmesi için sahibi imtiyazın anlar 
ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi kat'iyen memnudur. Ancak 
bu memnuiyet Hükümeti Seniye ile sahibi imtiyaz beyninde verilecek 
karar ile fukara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak ten
zilât hakkında cari olmayacaktır. 

BEŞİNCİ FASİL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 26 — Devleti Aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede 
gerek münferiden ve gerek müçtemian iktiza eden mahallere demiryol 
ile asakiri berriye ve bahriye ve muavine ve jandarma ve polis ve zab
tiye ile zatlarına mahsus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını her nevi 
mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak vesair levazımı askeriye sevk 
ve irsal etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye tarafından 
tahriren vukubulacak taleb üzerine vagon ve lâbüd ve muktazi olan sair 
kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı askeriyeye hasr 
ve tahsis olunmak üzere devletin emrine müheyya tutucak ve ledelhace 
Hükümeti seniye demiryolu kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesile 
beraber yedi idaresine almak ve demiryol memurlarını istihdam eyle
mek salâhiyetini haiz olacaktır. Hali hazar ve seferde gerek sahibi im
tiyaz marifetile vukubulan ve gerek demiryolun devletin yedi idare
sinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve nakliyatı aske
riye için tarifede muayyen ücretin sülüsü verilecektir. Ve Hükümeti se
niye sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat ve eşyayı sairenin yolcu 
katarlarile muhteliten gönderilmesini taleb eylediği halde dahi ücreti 
muayyenenin sülüsü tediye edilecektir. Fakat sahibi imtiyaz devletçe 
taleb vukuunda memaliki ecnebiyede cari olagelen kavaide göre nakli
yat ve sevkiyatı askeriyeye dair babı seraskerî ile başkaca mukavele 
akdetmeğe mecburdur. 

Madde 27 — Mahbusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur 
olanlar tarifelerdeki ücretin nısfile nakolunacaktır. Bunun için vuku
bulacak talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlardan 
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icabeden mikdar bölmeler sahibi imtiyaz tarafındaan irae ve tahsis edi
lecektir. 

Madde 28 — Tarafı devletten demiryolun inşasile işledilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demiryol üze
rinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emri tahsilinin vikayesi için 
teftişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
demiryol arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 29 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantala
rını ve bunları götürüp getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile 
meccanen nakletmeğe ve bu babda tarafı Devletten vukubulacak taleb 
üzerine mecmuu bir vagondan ziyade olmamak şartile yolcu araba ka
tarlarının ikinci sınıf arabalarından bir veya müteaddid bölmeleri tah
sis eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur olacaktır. Develti Aliye Posta Neza
reti posta nakliyatına mahsus vagon imal ile şirkete teslim eylediği hal
de şirket işbu vagonu meccanen rapt ile nakle mecbur olacaktır. Sahibi 
imtiyaz canibi Hükümeti seniyeden bir müsaadei mahsusa istihsal et
medikçe hiç bir ecnebi postasının nakliyatını kabul edemeyecektir. 

Madde 30 — Sahibi imtiyaz hattın beher başından yevmiye lâakal 
birer katarın şevkine mecburdur. Bu katarın vakti hareketine dair olan 
cedvel Hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arzolunacaktır. 

îşbu şartname iradei seniyei Hazreti Padişahî üzerine iki nüsha 
olarak Dersaadette imza ve teati olunmuştur. 

No. 188 — Altm imtiyaz madalyalarını zayi edenlere 
esmanı bilistifa müceddeden diğerinin itası hakkmda 

iradei seniyei hususiye 

12 rebiülevvel 1308, Uteşrinievvel 1306 

Haiz oldukları altın imtiyaz madalyasını gaip ederek zayiden diğer 
bir kıt'asını taleb eden zevata canibi miriden esmanı bilistifa mücedde
den diğerinin itası suretinin usul ittihaz olunması ve bir de bazı kimse
lerin resmen haiz olmadıkları nişanı âli ve madalyaları mubayaa ile ta
lik etmekte oldukları vasılı sem'i âli olduğundan bu halin ademi vuku
una dikkat edilmesi ba iradei seniyei Cenabı Padişahî tebliğ olunur. 
Olbabda emrüferman Hazreti Veliyyülemrindir. 
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No. 189 — Tellâl ve simsarlar nizamnamesinin 4 üncü 
maddesine müzeyyel fıkrai nizamiye 

23 rebiülevvel 1308, 25 teşrinievvel 1306 

Şahadetnamesiz olarak dellâlhk ve simsarlık edenlerin ücreti dellâ-
liye ve simsariyeden dolayı tüccar ve saire ile beyinlerinde vukua ge

lecek davaları mahakimde istima kılınmıyacaktır. 

No. 190 — Seyahine tercümanlık edenler hakkında 
nizamname 

27 rebiülevvel 1308, 29 teşrinievvel 1306 

Madde 1 — Seyahat maksadile vesair suretle memaliki Devleti AH-
yeye gelenlere ücretle tercümanlık etmek isteyenler ile otel ve misafir
hane gibi sakin oldukları mahal müdürleri tarafından seyyahine tercü
manlık etmek üzere irae olunan kimseler evvelemirde işbu nizamname 
ahkâmına tvfikan şehadetname almağa mecburdurlar. 

Madde 2 — Tercümanlık şehadetnamesi almak isteyenler cünha 
ve cinayetle mahkûm olmamış ehli ırz ve namus takımından olduklarına 
dair mahalleri veya mensub oldukları millet muhtarları tarafından birer 
ilmühaber alıp dahilinde sakin oldukları devairi belediyeye ita edecek
lerdir. 

Madde 3 — Maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile ita olunan 
ilmühaberler münderecatı hakkında devairi belediyece sureti mükemme-
lede tahkikat icrasile muvafıkı hakikat olduğu anlaşılanları tasdik edil
dikten sonra ashabı tarafından işbu musaddak ilmühaberler Dersaadet
te Şehremanetine ibraz olunarak müsted'inin tükrçe ile beraber diğer 
bir lisanı dahi hüsnü tefhim ve tefehhüme muktedir ve mevaki'i memle
kete vakıf olduğu Meclisi Emanetçe bittahkik tebeyyün eyledikten son
ra tercümanlık şehadetnamesi verilecektir. 

Madde 4 — Taşralarda bu yolda tercümanlık ermek isteyenler hak
kında işbu nizamname hükmünce tahkikat ve tedkikatı lâzime icra olu
nup şehadetname itası mahalleri Devairi Belediyesine aid olacaktır. 

Madde 5 — Şehadetnameli tercümanlardan tercümanlık ettikleri 
kimseyi ızrar ve iğfal eyledikleri şikâyet veyahut zabıta veya belediye 
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memurlarının teftişleri üzerine indettahkik tebeyyün edenlerin şahadet
nameleri yedlerinden alınmakla beraber fiillerinin nevi ve derecesine 
gö re haklarında kanunu cezaya tevfikan muamele olunacaktır. 

Madde 6 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur-
•dur. 

No. 191 — Dersaadet rıhtımları İmtiyaz mukavele, 
Şartname ve tarifesi 

27 rebiülevvel 1308, 29 teşrinievvel 1306 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Nafıa 
Nazırı Devletlû Raif Pasa Hazretlerile diğer taraftan 

Misel Paşa beyninde mevaddı atiye 
kararlaştırılmıştır 

Madde 1 — tşbu mukavelenameye merbut A-B harfi işaretli haritada 
tahdid ve irae olunduğu veçhile Halici Dersaadetin İstanbul tarafı sahi
linde vaki Sirkeci nam mahaldeki vapur iskelesi hudud haricinde olduğu 
halde mezkûr vapur iskelesinden Un kapanı köprüsüne kadar ve Galata 
cihetinde dahi Tophanei Amire meydanı hudud haricinde olduğu hal
de meydanı mezkûrdan kezalik mezkûr köprünün Azab kapısı cihetine 
değin mümted olmak ve Un Kapanı ve Azab kapısı cihetlerince mez
kûr köprü rıhtım hududu haricinde kalmak ve Karaköy köprüsünün 
şimdiki tulüne halel gelmiyecek surette ve yalnız köprü başlarında ha' 
ritada gösterildiği veçhile ufak bir kırıntı olmak ve mamafi Hükümeti 
seniyenin haritai kat'lyenin tedkikatı sırasında Bahriye Nezareti Celüe-
sile bilmuhabere icra edilecek tedkikatta köprünün iki başında ya oU 
veçhile tadilât icrası veyahut fennen bir mahzur görür ise tadil oluna* 
cak noktanın yine halile ipkası şıklarından birini ihtiyarda Hükümeti 
seniye muhayyer bulunmak suretile rıhtımlar inşa edilmek ve işledilmek 
ye yirmi ikinci madde mucibince Devlet için şirket tarafından mücedde-
den ve meccanen inşası mukarrer bulunan devairden gümrük daireleri 
kurb ve ittisalinde ve tayin kılınacak mahallerde icab ve ihtiyaca göre 
Dok ve Antrepolar tesis ederek bunlara vaz olunacak emtia ve eşyayı 
ticariye ashabına Varant tabir olunur. Makbuz ilmühaberleri itasına 
salâhiyeti olmak ve şeraiti atiyeye tevfiki hareket eylemek üaere işbu 
mukavelenamenin on dördüncü maddesi mucibince tarihi teatii muka-

T . ı c. 6 r. w 
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velenameden itibaren on sekiz mah zarfında Anonim bir Osmanlı Şir
ketini teşkil için Misel Paşaya imtiyaz verilmiştir. 

Teşekkül edecek şirketin rıhtımlarla gümrük ve dok ve antrepolar 
beyninde nakliyatın cereyanını teshil için rıhtım boyunca demir çubuk
lar ferşederek yollar ihdas etmeğe ve rıhtımlar boyunca veyahut rıh
tımlar civarında ihdas olunacak sokaklarda tramvay şirketile badelit-
tifak hatlar inşasile tramvay ve omnibüs arabaları işletmeğe de salâ
hiyeti olacaktır. İki cihetteki mebde ve müntehaları berveçhi balâ ta
yin ve tahdid edilen rıhtımlar arasında icrayı nakliyat eylemek ve se-
vahili saireye tecavüz etmemek ve bir gûna imtiyaz ve inhisar tahtında 
olmamak ve miktarı lüzum ve ihtiyacın derecesine tâbi olmak üzere şir
keti mezkûre bak yani duba şeklinde vapurlar dahi işletmeğe mezundur. 

Madde 2 — Şirketin müddeti işbu mukavelename ve şartnameyi 
tasdikan şerefsadır olacak iradei seniye tarihinden itibaren seksen beş 
senedir. 

Madde 3 — İradei seniyenin şerefsüdur ve mukavelenamenin teatisi 
tarihinden itibaren on sekiz mah müddet zarfında şirket şartnamenin 
mevaddı muhtelifesinde beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üze
rine mükemmel haritalar ve resimler ve lâyihalar tanzim ile Nafıa Ne
zaretine takdim edecektir ve nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi tak
diminden itibaren üç mah müddet zarfında rıhtımlar için Bahriye Nezareti 
ve gümrükler ve ambarlar ve dok ve antrepolar için rüsumat emaneti ve so
kak ve su mecrası ve lâğamlar gibi Belediyeye müteallik hususat için 
şehremanetile badelmuhabere tedkik ile yolunda olduğu surette halile 
ve olmadığı takdirde icabeden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyle
yecektir. Mümkünüttağyir olan tarifelerin bir kıt'a lâyihası dahi Hü
kümeti seniyeye takdim olunacak ve işbu tarifeler balâda muayyen 
olan müddetler zarfında şurutu muharrere veçhile tasdik edilecektir. 

Madde 4 — Şirket masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid olmak 
üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren iki sene müddet zar
fında ameliyata mübaşeret etmeği ve işbu mukavelenamenin teatisi ta
rihinden itibaren nihayet on dört sene müddet zarfında ikmal eylemeği 
ve sekizinci sene ihtidasında Karaköy köprüsü haricinde iki cihet rıh
tımı inşaatı gerek ikmal olunmuş bulunsun ve gerek ikmal olunma
mış olsun her halde mezkûr sekizinci sene ihtidasında cisreyn beyninde 
iki taraf rıhtımlarının inşaatına bed' ve mübaşeret ile atide müddeti 
muayyenei mezkûre zarfında itmam etmeği taahhüd eder. Ameliyat ka-
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vaidi 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 kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal Nafıa Ne
zaretine ihbar eylemeğe şirket mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icraiyesini ve 
hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve 

müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın 
hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını ve rıhtım ve dok ve antre
polarla rıhıtm üzerindeki tramvay ve demir çubuk ferşedilen yolların 
hasılatını mahsus komiserler vasıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir 
ve gümrük rüsumunca vukuu muhtemel olan her türlü hile ve hud'anın 
önü alınmak üzere rıhtımlarla dok ve antrepolar gümrük idaresinin 
tahtı nezaret ve teftişinde bulunacaktır. îşbu teftiş ve muayene masari
fine mukabil şirket ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten 
itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah bemah tediye olun
mak üzere senevî Nafıa Nezaretinin emrine altı yüz aded Osmanlı li
rası ita edecektir. Ve rıhtımların gerek esnayı inşaatında ve gerek işle
tildiği müddette Bahriye Nezareti ister ise Bahriye zabitanından bir 
komiser bulundurabilecektir. 

Madde 6 — îşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususattan 
bulunduğundan rıhtımlarla dok ve antrepoların ve yeni yapılacak güm
rük ve gümrük anbarları ve sıhhiye ve liman dairelerile müteferriatına 
muktezi olan araziden efrad uhdesinde bulunan ve Hazinei Hassai Şa
hane ve Evkafa aid olan yerlerin mubayaası hususunda şirket ashab 
veya mercii ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfikı muamele 
edecek ve fakat büyük ve küçük bilcümle maabed ve mesacid ile her 
nevi ebniyei hayriyenin umumu hakkında ahkâmı mahsusai şeriyesi 
mucibince muamele olunacaktır. Üzerinde ebniye olmayan ve dıvar ile 
muhat bulunmayan mahaller muvakkaten istimal olunmak lâzım gel
diği halde bunlar arazii haliyei emiriyeden ise imalât müddetince mec
canen ve sahibli yerlerden ise şirket tarafından ashabına tazminat ve
rilmek şartile tarafı Hükümetten muvakkaten şirkete teslim ettirilecek
tir. Şirketin yeni yollar küşad etmesi cihetile bütün bütün muattal kala
cak yani hiç bir kimsece girip çıkmağa kat'an ihtiyaç kalmayacak su
rette eski yollar bulunacak olur ise anlar meccanen şirkete terkoluna-
caktır. 
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Madde 7 — Hükümeti seniye müddeti imtiyaziyenin kırk senesinin 
inkizasmdan itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar her vakit 
rıhtım ve dok ve antrepo mağazalarile müteferriatını doğrudan doğruya 
idare ve işletmek üzere mubayaa etmek hakkını haiz bulunacaktır. İm
tiyaz hangi senede iştira olunacak ise andan evvelki beş sene zarfında 
vukubulan hasılatı gayri safiyenin miktarı mutavassıtı bulunarak anın 
yüzde seksenine müsavi bir meblâğı her sene sahibi imtiyaza ifa edecek 
ve işbu meblâğ henüz bedeli tesviye edilmemiş olan sermayenin faizi 
ile resülmaline mahsub akçesine muktazi olan miktardan hiç bir halde 
dun olmayacaktır. 

Hükümeti Seniye tekasiti mezkûrei seneviyenin muntazaman tedi
yesini şirketçe kabul edilecek surette temin buyuracaktır. Hükümeti se
niye ile şirket beyninde bu babda bir mukavelei mahsusa tanzim edile
cektir. Rıhtımlar ile dok ve antrepo mağazalarının ve müteferriatının 
Hükümeti seniyeye devir ve teslimi ve alât ve edevat ve levazımatı mev-
cudenin canibi Hükümeti seniyeden iştirası hususunda merbut şartna
menin on dördüncü maddesine tevfikan muamele olunacaktır. 

Madde 8 — Rıhtım ve Dok ve Antrepolar ile tramvay ve demir 
çubuk ferşolunacak yollar ve bak vapurları ve müteferriatının inşaatı 
ibtidaiyesi için gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecne-
biyeden celb ve tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir ve ma
den kömürü ile makine ve edevat vesair levazımat gümrük resminden 
muaf tutulacağı gibi hitamı müddeti imtiyaziyede tarafı devlete terki 
mukarrer ve meşrut olan rıhtım ve doklar ve antrepolar ile tramvay 
ve demir çubuk ferşolunan yollar ve bak vapurları ve müteferriatı üze
rine bir gûna vergi tarholunmayacak ve işbu mukavelename ile merbut 
şartname ve Anonim Şirket nizamnamei dahilisi mucibince ihraç olu
nacak hisse senedat ve tahvilâtı damga resminden vareste olup fakat 
muamelâtı sairesinde damga kanunnamesine tabi olacağı gibi şirketin 
denizden kazanacağı ve işbu mukavelenin bahşettiği salâhiyete istina
den tahtı tasarrufuna geçireceği yerler ile bunların üzerinde bulunacak 
ebniye vesaire için nizamatı haliye ve müstakbelei Devleti aliyeye 
tevfikan vergi ve mürettebat ve harcı ferağ ve intikal ât ifa olunacaktır. 

Madde 9 — Ameliyatın lâakal iki yüz metrelik bir kısmının ikmali 
şirket tarafından ihbar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub 
bir fen komisyonu marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvak
katen ahz ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren 
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bir sene sonra yine bir fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar 
bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname ahkâmına mutabık ol
duğu tahakkuk eylediği halde işbu komisyonun tanzim edeceği rapor 
üzerine Nafıa Nezareti tarafından katiyen kabulü muamelesi icra olu
nacaktır. 

Madde 10 — Şirket Rıhtım ve Dok ve Antrepo ile müteferriatmı 
ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfın
da masarifi kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde mu
hafaza edecektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on birinci maddesi 
mucibince muamele olunacaktır. 

Madde 11 — Şirket gerek rıhtımların ve gerek sair ihdas edeceği 
yollar ile furuatının umuru zabıtasına ve hüsnü muhafazasına müteallik 
olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim olunacak olan bilcümle ni
zamatı Devleti Aliyeye tevfikı hareket etmeğe mecburdur. Rıhtımlar ile 
Dok ve Antrepolar nizamatı rüsumiyeye tâbi ve Rüsumat Emanetinin 
tahtı nezaretinde bulunacak ve bunların sureti idarelerini muarrif tan
zim olunacak nizamname buna mümasil tesisat hakkında memaliki sa-
irede carî olan kavaide tatbik edilerek Hükümeti seniyece tadiline lü
zum görünür ise bittadil veyahut aynen tasdik olunduktan sonra mer'i-
yülicra tutulacaktır. 

Madde 12 — Şirket her kısım ameliyatın muvakkaten kabul olun
duğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar ol kısma 
aid olan tarifeye tevfikan ücret ahzedecektir. 

Madde 13 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
müçtemian veya münferiden vukubulacak asakiri berriye ve bahriye ve 
zabtiye ve polis efrad ve zabitanile edevat ve levazımat ve mühimmatı 
harbiye ve eşyayı miriye ve mahpusin ve mahkûmin ile sair memurların 
ve posta çantalarının sevkiyat ve nakliyatı hakkında şartnamenin be
şinci faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket olunacaktır. Ve zikr
olunan beşinci faslın kâffei ahkâmı her nevi merakibi Bahri ye i Devleti 
aliye hakkında dahi tamamile cari olacaktır. 

Madde 14 — Birinci maddede beyan olunduğu veçhile Misel Paşa 
işbu mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren fermanı âli mucibin
ce on sekiz mah müddet zarfında merbut şirket nizamnamesi esasına tev
fikan Osmanlı bir Anonim Şirketi teşkil etmeğe mecbur olacak ve te
şekkül edecek şirket Devletin elyevm mevcud olup badema dahi vaz ve 
tesis kılınacak bilcümle kavanin ve nizamatına tâbi olacak ve şirketin 
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nizamnamei dahilisi evvel bevvel Nafıa Nezaretinin kabul ve tasdikına 
arzolunacaktır. 

Madde 15 — Misel Paşa taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
beş yüz bin frank kefalet akçesi ita eylemiş ve anı müteakib kendisine 
bir kıt'a imtiyaz fermanı âlisi ihsan buyrulmuştur. İşbu kefalet akçesi 
kâffei inşaat ve ameliyat kat'iyen kabul olunduktan sonra iade olunur. 

Madde 16 — İmtiyazın müddeti munkaziye oldukta Devleti aliye 
hiç bir akçe vermeksizin şirketin Rıhtım ve Dok ve Antrepo mağazala-
rile demir çubuk ferşedilen yollar ve bak vapurlarile tramvay hatları 
ve bunların bilcümle müteferriatı ve her birinin işledilmesine muktazi 
edevatın umumu üzerindeki hukukunu kamilen haiz olacak ve kâffesi-
nin hasılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve taah İmdattan beri 
olmak şartile zikrolunan tesisat ve ameliyatla müteferriatının Devlete 
teslimi ve ufak edevatla levazımatının mubayaası şartnamenin on dör
düncü maddesinde münderiç ahkâma tâbi olacaktır. İşbu tesisatın kıs
men veya mecmuan ahar bir şirkete ihalesi Devletçe arzu olunduğu 
halde işbu şirketi müessesenin şeraiti mütesaviye ile hakkı rüçhanı 
olacaktır. 

Madde 17 — Rıhtımlar ile Dok ve Antrepoların ve bak vapurlarile 
tramvay ve demir çubuk döşenmiş yolların memur ve müstahdemleri 
Hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklardır. 

Madde 18 — Devleti aliye Rıhtımlar ile müteferriatının lüzum 
göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbabda vukubula-
cak masarif Devlete aid olacaktır. 

Madde 19 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika Dev
letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat şirket bu hususta istida 
vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 20 — Şirket Rıhtımlarla Dok ve Antrepolar ve bak vapur
larile tramvay ve demir çubuk ferş olunmuş yollarca vukubulacak her 
nevi hasılatın şehrî cetvellerini Nafıa Nezaretine takdim edecek ve ha
sılat defterlerini şartnamenin on ikinci maddesinde gösterildiği surete 
t?vf :kan tanzim eyliyecektir. 

Madde 21 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin şirket müddeti muayyene zarfında imalâta mübaşeret 
etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediği ve rıhtımlarla Dok ve An-
trepolarca cereyan eyliyecek umur ve muamelâtı tatil eylediği veyahut 
işbu mukaveleden münbais taahhüdatı sairesini icra edemediği halde 
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hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu halde şartnamenin on üçün-
cü maddesinde gösterildiği veçhile rıhtımlarla dok ve antrepoların mu
vakkaten işledilmesi için tedabiri lâzıme ittihaz olunacak ve ameliyat 

ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve kefalet akçesi dahi 
tarafı Devletten zaptedilecektir. 

Madde 22 — Bilcümle masarifi şirkete aid olmak üzere gerek Ga
lata ve gerek İstanbul cihetlerinde Devletin tayin edeceği mevkilerde 
ve isteyeceği şekil ve suretlerde şirket müceddeden gümrük dairelerile 
gümrük anbarlannı ve sıhhiye ve liman idarehanelerini ve rıhtımlarla 
Dok ve Antrepoların teftiş ve nezaretine ve umuru zabıtasına mansup 
memurini Devletin ikametlerine mahsus odalar ebniyesini tam kârgir 
olarak sureti mükemmelede inşa ve tesis edecek ve mezkûr memurin 
odalarından başka devairi muharrerenin her biri işbu mukavelename
nin tarihi teatisinde mevcud olup tarafı Devletten bilmukabele mecca
nen şirkete terki mukarrer olan gümrük ve anbarlar ve sıhhiye ve liman 
dairelerinin cesamet ve vüs'atı mevcudesinden dun olmayacak ve plan
ları dahi Devletin nazarı tasvilb ve tasdikına arzolunacaktır. İşte bu 
minval üzere şirketin inşa ve ikmal edeceği devair ve odaların Devlete 
hini tesliminde şirketçe hiç bir nam ile bir akçe taleb olunmayacak ve 
bunlar tarihi tesliminden itibaren bilâ bedel Devletin malı olacaktır. 

Tarafı devletten bilmukabele şirkete terk ve teslim olunacak de
vairi atika yalnız (Sıhhiye ve Liman Dairelerile bunlara tâbi arsalar
dan ve istanbul ve Galata gümrüklerinden ve Kireç kapısında hazinei 
hassaya ve emlâki hümayuna merbut kısımdan maadası olup sırf güm
rük idaresinde bulunan emtia gümrüğü mahallile yine Galatada vaki 
Müskirat ve Zahire Gümrüklerinden ve Istanbulun Yemiş ve Kereste 
gümrüklerile bunun mecmuuna tâbi arsalardan) ibaret olup bunlar şir
ketin inşa edeceği balâda muharrer devair inşa ve Hükümete teslim 
olundukça şirkete terk ve teslim olunacaktır. Dersaadet Dahiliye güm
rüğü dairesi rüsumat emaneti tarafından imtiyaz fermanı âlisinin su-
durundan sonra inşa kılınmış olduğu cihetle şirket gerek bu dairenin 
ve gerek şirketin inşa edeceği dok ve antrepoların ikmal ve inşaatına 
değin gümrükçe lüzum görünüb de daha mağaza ve anbar inşa olunur 
ise bunların bilkeşif masarifi inşaiyesini şirket tediye edecektir. Ve 
emtiai ecnebiye gümrüğüne mülâsık bulunan Hidayet camii şerifi ile 
Selim efendi mescidi zemin ve meydanlarına ve ebniyei mevcudelerine 
şirket tarafından kat'an ilişilmeyecektir. Şirket Dok ve antrepoları her 
halde ihtiyacatı ticarete kâfi olacak derecede inşa edecek ve ileride lü-
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zum görülür ise ihtiyacat nisbetinde tevsi eyliyecektir. Gümrüklerin 
rıhtım üzerinde bulunan yüzü muamelâtı rüsumiyenin ihtiyacatına göre 
ne hali hazırından noksan ve ne de şimdiki yüzün bir buçuk mislinden 
fazla olmayacak ve indeliktiza gümrüklerin şimendifer ile husulü irti
batı imkânı mahfuz kalacaktır. 

Madde 23 — Şirket deruhte ettiği masarife mukabil haddi gaye 
Olmak üzere zirde gösterildiği veçhile resim ahz ve istifasına mezundur. 

Evvelâ rıhtıma yanaşacak sefainden tonilâto başına bir frank itiba
rile plâmar resmi. 

Saniyen tahmil ve ihraç olunacak emtia ve eşyanın beher tonilâto
sundan birbiri üzerine üç frank itibarile rıhtım resmi. 

Salisen dok ve antrepolara vazolunacak emtianın yüz kilogramın
dan birbiri üzerine şehrî nihayet iki buçuk kuruş ardiye. 

Rabian rıhtıma yanaşan veyahud bermutad bağlanan yolcu vapur
ları ve römorkörlerle mavnalardan şirketle ashabı beyninde kararlaştı
rılacağı veçhile aboneman resmi. 

Hamisen bak vapurlarile inşası şirketin yed'i ihtiyarında bulunan 
tramvay ve demir çubuk mefruş yollardan ve omnibüs ile kamyon tabir 
olunur yol arabalarından ücreti nakliye. 

işbu rüsum ve ücurat şartnamede münderiç umum tarifelerin muh
tevi olduğu ahkâm ve şeraite tevfikan istifa olunacaktır. Velhasıl rıhtıma 
çıkarılacak eşyayı mütenevvia ve muhtelifeden sunufu sülüse üzerine 
alınacak resim haddi gaye olarak tonilâto başına üç frangı tecavüz et-
miyecektir. Rüsumu muharrerei salifüzzikrin itasından istinkâf eden 
yerli ve ecnebiler hamulelerini rıhtım haricinde ihraç edebilecekler ve 
rüsum itasında imtina ve istinkâf vukuundan dolayı şirketin hiç bir ve
cih ve sebeble Devletten tazminat taleb ve iddiasına hakkı olmayacaktır. 

Madde 24 — Azab Kapısı Köprüsünün ref'i ve Karaköy Köprüsü
nün tebdili mevkii ile idaresinin şirkete ihalesi her ne kadar fermanı âli 
de mezkûr ise de ahiren bu suretten sarfı nazar olunarak köprüler mev
kilerinde kalacak ve bunların idaresi kemakân tersanei âmireye aid ola
caktır. 

Madde 25 — Şirket rıhtımın mecmuu hasılatı gayri safiyesinin yüz
de onunu her sene nihayetinde Nafıa Nezareti vesatetile Hazinei Devlete 
teslim edecektir. 

Madde 26 — Deniz üzerinde kazanacağı arazi ile istimlâk kanununa 
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tevfikan iştira edeceği araziden ve işbu mukavele mucibince kendisine 
terkedilecek yerlerden umuma aid tarikler ile rıhtımlar ve dok ve ant
repolar ile yeni gümrük ve sıhhiye ve liman ve teftiş ve muayene memur
larına mahsus odalara ve bunların bilcümle furuatına tahsis olunacak 
mahallerin fazlasını kavanin ve nizamatı mahsusasına tâbi olmak şartile 
şirket dilediği gibi tasarruf edebilecektir. İşbu arazi tahdidi hudud kat'î 
haritasında bir levni mahsus ile irae edilecektir. 

Madde 27 — Rıhtıma yakın ve mülâsık bulunan binaların önlerinde 
doldurulacak arazi müsakkafat ashabı tarafından mubayaa olunmayıp 
da bu gibi müsakkafat şirket tarafından mubayaa edilecek olduğu halde 
bunlar diğer bahasile iştira olunacak ve ashabı ile şirket beyninde ihti
lâf vukua gelir ise tarafeyinden tayin olunacak ehli vukuf marifetile tak
diri kıymet ettirilecektir. 

Madde 28 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına kaim olacak 
anonim şirketi Osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename ile mer
but şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden dolayı Dev
leti Aliye ile sahibi imtiyaz veya şirket beyninde veya sahibi imtiyaz ve 
şirket ile efradı ahali arasında tahaddüs edebilecek her nevi ihtilâf at ve 
deavi işin aid olduğu muhakimi Osmaniyede rüyet ve faslolunacaktır. 

Şartname 

27 Rebiülevvel 1308, 29 teşrinievvel 1306 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanındadır 

Madde 1 — Şirket masarif ve zarar ve Ziyanı kendisine aid olmak 
üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında rıhtımlar ile 
dok ve antrepo mağazaları ve bunların müteferriatının inşası ve işledil
mesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı icra etmekliği taahhüd 
eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince şirket Na
fıa Nezaretine evvelâ gerek sahil ve gerek bahirde ameliyat icra edile
cek kâffei mevakiin avarız ve ahvali tahliyesi eb'adı mütenasibe ile tah
dit edilmiş hututu münhaniye vasıtasile irae eder binde bir mikyasında 
iki nüsha olarak haritai umumiye takdim edecek ve işbu haritada icra 
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edilecek kâffei ameliyatın başkaca cesametleri şerh ile işaret kılınacak
tır. Saniyen imalât ile aksamının temellerinin vaz'ı ve suver ve envai 
inşaiyelerini mübeyyin izahat ve irtifalannı muhtevi lâakal yüzde bir 
mikyasında furuat ve makta haritaları salisen inşası teklif olunan ima
lâtın eşkâl ve esbabı mucibesini mübeyyin bir kıt'aı muhtıra ve işbu 
muhtıraya imalâtın mesahai ibtidaiye ve müfredat keşif defteri dahi rapt
edilecektir. 

Madde 3 — Rıhtımın Karaköy Köprüsü haricindeki kısmının arzı 
rıhtımın zaviyei ulyasile rıhtımın af kasında inşa edilecek haneler hattı 
arasında yirmi metre olacak ve cisreyn beyninde olan kısmının suveri 
inşaiyesi icabı hal ve maslahata ve kaidei fenne göre Nafıa Nezareti He
yeti Fenniyesince kararlaştırılacak usulü tasarrufiye hükmüne tevfik 
edilecektir ve her iki kısım rıhtımlar arkasındaki haneler önündeki pi
yade kaldırımının arzı lâakal üç metre ve bunu rnüteakib tesis edilecek 
şosenin arzı dahi tarafeynindeki akıntı yoldan dahili hesap olarak lâa
kal dokuz metre olacak ve sahil boyunca tahmil ve tahliyei emtia için 
sekiz metre mesafe kalacaktır. Rıhtımı gümrük ve ambarlar ile Dok ve 
antrepo mağazalarına raptedecek demir çubuk döşenmiş yollar mesafei 
mebhuse üzerine tesis edilecekler ve Tramvaya gelince bunlar rıhtım 
boyunca arabaların mürur ve uburuna ve haneler önünde tevakkufuna 
mani olmamak üzere tariki am üzerinde tesis edilecektir. Rıhtımın mebde 
ve müntehalarında yani Sirkeci ve Tophane ile Unkapanı Köprüsü baş
lan beyninde elyevm mevcud olduğu misillû kayıkların serbestçe yana-
şabilmeleri için kayık iskeleleri inşa edilecektir. İskelelerin miktar ve 
mevakii Nafıa Nezareti celilesine takdim olunacak haritalarda gösteri
lecektir. 

Şirket sefainin kışlaması için münasib bir mahal tahsis edecek ve 
mahalli mezkûrun resim ve vüs'ati Bahriye Nezareti Celilesile kumpan
ya beyninde kararlaştırılarak tayin edilecektir. 

Madde 4 — Şirket rihtrmlar ile müteferriatmın tesisinden naşi cere
yanına halel gelmiş veyahud mecrası tebdil olunmuş olan suları ve bilû
mum lâğamlan kendi masarifine olarak denize akıdılmasını temin ede
cek ve yapılacak imalâtın kavaidi fenne tatbikan medahil ve meharici 
şirketin teklifi üzerine Nafıa Nezareti tarafından tayin olunacakta. 

Madde 5 — Şirket inşa olunacak ameliyatta alâ cinsden edevat ve 
levazımat istimal edecek ve inşaatın ve edevatın gayet metin ve müstah
kem olması için bilcümle kavaidi. fenniyeye tevfiki hareket eyliyecek-
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tir. İnşa edilecek ebniye taşdan veya tuğladan veya demir kirişden olacak 
ve üzerleri dahi kiremid veyahud diğer bir maden ile örtülecektir. De
nize indirilecek kaya yığıntısına verilecek meyil ile sun'î ve tabiî kaya
ların cesameti inşaat projelerinin hini takdiminde tayin edilecek ve es
nayı inşaatta şirfcetrn talebi üzerine bunlar tarafı nezaretten tebdil edi
lecektir. 

Madde 6 — Şirket takdim edeceği haritai umumiyeye icra edeceği 
rıhtım ve tariki âmme ve Dok ve Antrepo mağazaları müteferriatının ve 
imalâtı sairesinin eşkâl ve heyatını mübeyyin ve meşrüh bir cetvel rept-
edecektir. İmalâtı sınaiye ve inşaatın müteferriatı ve harita maktaları 
yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 7 — Dok ve Antrepo mağazalarile cedid gümrükler ve sıhhi
ye ve liman dairesi ve devairi ve muayene ve teftiş memurlarının oda
ları ebniyesi için takdim olunacak harita ve levayihde resimlerin yek 
nazarda anlaşılahilmeleri için tesis edilecek inşaatın her türlü teferru
atını irae eder maktalar ve irtifa plânları raptedilecektir. 

Madde 8 — Projelerin kâffesine müfredat keşif defterleri ve mesa
ha cetvelleri raptedileceği gibi teklif edeceği kâffei tedabirin esbabı mu-
cibesini şirket nezarete arzetmeğe mecburdur. Nafıa Nezaretinden tahri
ren mezuniyet istihsal etmedikçe musaddak haritalarda hiç bir gûna 
tadilât icra edemeyecektir. 

Madde 9 — Hitamı müddeti imtiyaziyede Devlete terki meşrut olan 
rıhtımlar ile Dok ve Antrepo mağazaları ve turuku âmme ve cedid güm
rük ve sıhhiye ve liman idareleri ebniyesinin levayıh ve haritaları tas
dik olunduktan sonra mukavelenamenin altıncı maddesinde gösterildiği 
veçhile imalâtı mezkûrenin tesisine lüzumu olan arazinin mubayaası ve 
teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. İstimlâk olunacak arazinin 
haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 10 — Ameliyatı mebhuse kamilen hitampezir olduktan son
ra şirket masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere imalâtı mezkûre 
aksamının ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sahipleri 
hazır oldukları halde tahdid ve kadastro usulüne tevfikan haritasını 
tersim ve vaz'ı alâim edecek ve bundan başka yapılmış inşaat ve imalâtı 
smaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasını Hükümet me
murlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde 
tutulacak Prose Verballerin birer sureti musaddakasını Nafıa Nezareti-
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ne takdim eyliyecektir. İşbu tahdidi araziden sonra mubayaa edilecek 
arazi iştira olundukça olveçhile tahdid edilerek mezkûr haritada ve pro
se verballerde işaret kılınacağı gibi merülbeyan defterin tanziminden 
sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Nafıa Nezaretindeki deftere kayıd 
ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Rıhtım ve Dok ve Antrepo ve Tramvay ile demirçubuk 
ferşedilmis yolların hüsnü halde muhafazasile 

idaresi beyanındadır 

Madde 11 — Kumpanya rıhtımlar ile bunların boyunca ihdas olu
nacak tuTuku âmmeyi ve doklar ve antrepo mağazalarını ve rıhtımı güm
rük dairesile antrepo mağazalarına rapteden demir çubuk ferşedilen 
yol lan ve kezalik inşaat ve imalâtı mezkûre umuruna elzem olan kâffei 
tesisat ve edevatı daima hüsnü halde bulunduracaktır. Eğerce kum
panyaya rıhtım boyunda ihdas ettiği sokaklar boyunca tramvay ihdas 
etmiş bulunur ise bunu dahi şirket hüsnü halde muhafaza edecektir. 
Müceddeden inşa edilecek gümrükler ve sıhhiye ve liman ve teftiş oda-
lan ebniyesine gelince bunların hüsnü halde muhafazası kabulü kat'î 
muamelesinden sonra ikamet eden idarelere aid olacak ise de temelleri
nin resaneti ve inşaatının metaneti beş sene için kumpanya tarafından 
temin edilecektir. Şirket tarafından işbu taahhüdatın ifasında teehhür 
ve müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile 
ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edip de icabını icra 
etmediği surette masarifi şirkete aid olmak üzere canibi Hükümetten 
işe vazhyed olunarak tamiratı lâzime icra ve bu uğurda vukubulacak 
masarif rıhtım ve müteferriatı hasılatından istifa olunacak ve kifayet 
etmez ise şirkete ikmal ettirilecektir. 

Madde 12 — Şirket nhtnnlar ile dok ve antrepo mağazalan ve bak 
vapurlan ve tramvayların her nevi hasılatını mübeyyin mah bemah 
bir kıt'a defter tanzim ve Nafıa Nezaretine takdim edilecektir. Hasılatı 
gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde yolcular ile emtia
nın naklinden münbaia hasılatı gayri safiye ile beraber hitamı müddeti 
imüyaziyede Devlete raci olacak kâffei imalât ve inşaatın bilcümle vari
dat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile rıhtım ve müteferriatının tarafı 
Devletten mubayaası hususlarında ve inkızayı 

müddeti imtiyaziyede olunacak 
muamelâta dairdir 

Madde 13 — Şirket mukavelenamenin yirminci maddesinde mün
deriç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt olduğu halde 
olvakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan edevat ve le-
vazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak müzayedeye 
konulacak ve zuhur edecek taliplerden kimin üzerinde tekarrür eder 
ise anın marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyaz veya şirketin 
taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede tekarrür edecek bedel
den müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt 
olan sahibi imtiyaz veya şirkete ita kılınacaktır. Birinci müzayededen 
bir netice hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan bedelden münasip 
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 sahibi imtiyaz veya şirkete hiç bir bedel 
tediye olunmaksızın Devletin malı olacak ve kefalet akçesi henüz iade 
olunmamış bulunur ise tarafı Devletten zaptolunacaktır. 

Madde 14 — Rıhtım imtiyazı mukavelenamesinin yedinci maddesi 
mucibince Hükümeti seniye canibinden mubayaa edildiği takdirde rıh
tımlar ile müteferriatında ve antrepolarda istimal edilip eşya ve em
tianın tahmil ve tenziline mahsus olan alât ve edevat ve tarak ve vagon 
ve araba velhasıl rıhtımların idaresine mahsus olup imtiyazın hini mu
bayaasında mevcud bulunacak olan bilcümle eşyayı menkule ve edevat 
muhamminlerin tayin ve takdir edecekleri bedel ile canibi Hükümeti 
seniyeden iştira edilecektir. 

Madde 15 — imtiyazın müddeti munkaziye oldukta şirket rıhtım
lar ile dok ve antrepo mağazaları ve müştemilâtını ve sahileyn arasın
da nakliyatta istimal olunan Bak vapurları ve cerri eşkal ve organı ve 
demir çubuk ferşedilen yollar ve tramvay hatları ve aefainin rabtına 
mahsus babalar ve şamandıralar ve işaret direkleri ve liman fenerleri 
ve rıhtımlar ile dok ve antrepo mağazaları ve müteferriatının işletil
mesine mahsus sair kâffei edevat ve sabit makinalan velhasıl her türlü 
eşya ve edevatı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâ bedel ve her 
gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile Devlete devir ve t » ; 
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lim edecektir. Cerri eşkal menkul makinalar ile eşyayı menkulei saire 
ve vagon ve tarak ve işletme umurunda istimal edilen mavunalar vel
hasıl imalâtın tamir ve tecdidine muktazî her türlü levazımat ve edevata 
gelince Hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edeceği bedel 
mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki Devletin mubayaa edeceği 
levazımat rıhtım ve müteferriatımn altı ay işledilmesi için muktazî olan 
miktarı mütecaviz olmayacaktır. Müddeti imtiyaziye hitamından beş 
sene evvel rıhtım ile müteferriatımn hüsnü halde olmadığı indetteftiş 
Devletçe anlaşılır ise sahibi imtiyaz veya şirkete bir müddet tayinile 
İhtan keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise Hükümet 
derhal nhtım ve müteferriatım yed'i idaresine alarak sahibi imtiyaz ve
ya şirket hesabına olarak tamiratı lâzımeyi icra ile nhtım ve müteferri
atım hüsnü hale vazetmeğe salâhiyeti olacak ve işletme ve tamirat ma
sarifi hasılattan çıkarılacak ve noksan zuhur eder ise şirkete ikmal 
ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Plâmar ve rıhtım üzerinde yolcu ve emtia ve hayvanat 
tahmil ve ihracı ve arziye ve tahmiliye 

tarifelerine dairdir 
Madde 16 — Mukavelenamenin on birinci maddesi mucibince şir

ket istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye ayrıca tanzim olu
nan tarifei mahsusasında beyan olunur. 

îşbu tariflere nihayet derece olup bunlar tarafı Devletten ruhsatı 
mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemeyecektir. Fakat tarifelerde 
tayin kılınan nihayet miktarlar tenzil kılındıktan sonra bir mah evel 
ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilmedikçe betekrar nihayet de
recelere terfi edilemeyecek ve ancak tarife tenzili halinde üç "gün evvel 
ilân olunacaktır. 

Madde 17 — Merbut tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüz'ü ve kuruş 
dahi osmanlı lirasının yüzde bir cüz'ü itibar olunacaktır. Ancak şirket 
memaliki mahrusai şahanede tedavül eden sair meskukâtı miri fiatile 
ahz ve istifa etmeğe mecbur bulunacaktır. 

BEŞÎNCÎ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 18 — Devleti Aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede 
gerek münferiden ve gerek müctemian nhtım üzerinde asakiri berriye ve 
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bahriye ve muavine ve jandarma ve polis ve zabtiye ile zatlarına mah
sus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi mühimmat ve ede
vatı harbiye ve erzak vesair levazımı askeriye tahmil ve ihraç etmek 
istediği halde şirket ümerayı askeriye tarafından tahriren vuku bula
cak taleb üzerine vagon ve lâbüd ve muktazi olan sair kâffei edevat 
ve vesaiti umuru tahmiliye ve ihraciyei askeriyeye hasr ve tahsis olun
mak üzere Devletin emrine müheyya tutacak ve ledelhace Hükümeti 
seniye rıhtımı kâffei vesait ve edevatı sairesile beraber yed'i idaresine 
almak salâhiyetini haiz olacaktır. îşbu maddede beyan olunan tahmil ât 
ve ihracattan ve alelûmum Devlete aid olan eşyadan ve her nevi mera-
kibi bahriyei Devleti aliyeden rıhtım resmi alınmayacaktır. 

Tarife 

BİRİNCİ TARİFE 

Plâmar resmi 

Rıhtıma yanaşan vapur ve yelken gemisi ve mavuna ve merakibi 
bihriyei saire emtia tahmil ve ihracı muamelesinin icrasına muktazi 
zaman için tonilâto başına bir frank plâmar resmi ita edecektir. 

Emtia tahmil ve ihracı muamelesi layenkati icra edilecek ve eyyamı 
tatil'iyeden maada olan her bir günde biner kilogramdan ibaret yetmiş 
beş tonilâto mal rthtım veya sefinenin göğertesine vazolunacak ve olun
madığı takdirde beher fazla gün için tonilâto başına on santim ilâve 
olunacak ve fasla gün arttıkça tazminat bedeli dahi bir öşür nisbetinde 
tezayüd edecektir. Maksad Osmanlı tonilâtosu olduğu işbu mahalde tas
rih kılındı. 

Ancak şurası mukarrerdir ki muamelâtı mezkûrenin icrasına mah
sus olan vesait günde yetmiş beş tonilâto emtia ve eşya tenzil ve tahmi
line kifayet edecek derecede bulunmadığı takdirde ihraç ve idhal oluna
cak eşyanın miktarı sefaindeki vesaiti ihraç iye ve tahmiliyenin derece
sine göre şirket ile liman idaresi canibinden bilittifak tayin edilecektir. 

İKİNCİ TARİFE 

Rıhtıma yanaşan sefaine girip çıkan yolculara 
dairdir 
Kuruş 

Birinci sınıf 5 
tkinci „ 3 
Üçüncü „ l i 
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Çanakkale ve Karadeniz Boğazlarından beride bulunan iskeleler
den gelen yolcular ile on yaşından aşağı olan çocuklar ve gerek esnayı 
muharebe ve gerek evkatı sairede münferiden veya müçtemian yolculuk 
eden asakiri şahaneden rıhtım ücreti alınmayacaktır. Rıhtıma yanaşan 
sefaine girip çıkacak yolculardan alınacak resim vapur navlununa zami-
meten istifa olunarak hesabı vapur acentalarile rüyet ve tesviye edilecek 
ve acentası' olmayan veyahut acentası olup da rıhtım resminin bilete zam
mına muvafakat olunmayan sefaine girip çıkacak yolcuların lâzım gelen 
rıhtım resmi kendilerinden istifa edilecektir. 

ÜÇÜNCÜ TARİFE 

Esham ve nukud ve zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderilecek 
altın gümüş ile cıva ve beyaz altın mücevherat vesair zikıymet eşya 
ve eshamdan kesri gayri münkasem olmak üzere manifestoda gösterilen 
beher bin frank kıymet üzerine haddi vasat olarak nihayet bir frank 
alınacaktır. 

DÖRDÜNCÜ TARİFE 

Sefaine tahmil ve ihraç edilecek araba ve edevatı 
müteharrikeye dairdir 

Kuruş 
35 İki veya dört tekerlekli olu bir peykeli arabalardan 
50 ., „ „ iki „ „ 

Kamyon ve el arabası vesaireden ikinci sınıf eşya itibarile sıklet
leri n»betinde rıhtım resmi alınacaktır. 

BEŞİNCİ TARİFE 

Sefaine tahmil ve ihraç edilecek beygir ve hayvanatı 
saire ve tuyurat ve yumurtaya 

dairdir 

Beygir ve esterden 
on re'sden dun olmamak üzere sürü ile irsal kılınanların beher 
re'sînden 
Merkeb ve tay 
Bunların yirmi re'sden dun olmamak üzere sürü ile irsal kılı
nanların beherinden 

Kuruş 

10 
5 

5 

2 İ 
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Kuruş 
2 Yirmi re'sden ziyade olarak gönderilenlerin beherinden 
2 Domuzdan 

Para 
10 Lâakal on re'sden ibaret olan sürünün beherinden 

05 On re'sden yüz re'se kadar olan sürünün beherinden 
04 Yüz re'sden ziyade olan sürünün beherinden 

Kuruş 
3 Kafesle gönderilen sağ tuyuratın beher kafesinden 
3 * Yumurtanın beher sandığından 

Münhasıran Devlet malı olan her nevi hayvanat rıhtım resminden 
muaf tutulacaklardır. 

ALTINCI TARİFE 

Bin kilogramlık tonilâto ile tahmil ve ihraç 
edilen emtia 

BİRİNCİ SINIF 

Esliha doğrama boya ağacı vesair zikıymet ağaç mum müskirat ba
kır pamuk kahve balık tutkal araba edevatı sahtiyan edviye ve müstem-
lekâtı ecnebiyeden gelen kahve ve şeker ve çukulata ve emsali kuş tüyü 
ekmeşe baharat mamul demir çini meyve mamul dökme demir mamul 
ve gayri mamul madeniyatı saire ankaydî ayna ve çeliğe müteallik eşya 
rugan zit ve envai otlar ve musiki alâtı mefruşat, sahaflığa müteallik 
şeyler mamul kurşun ve demir kalem porslen nebatat envai kürk iç 
yağı ipek mamulatı şeker şeffaf ispermeçet sirke şarap kadeh ve cam 
"T-fin mamulatı kütüb çay duhan. 

tabu emtiadan on kuruşdan elli kuruşa kadar ki bilhesap vasati otuz 
kuruş nhtım resmi ahzolunacaktır. 

IKİNCÎ SINIF 

Karata?, kereste, rift, kok kömürü, kenevir, ham dökme demir, yap
rak ve çubuk demir, keten, maden toprağı, kalas tahtası, gayrimamuf 
•mermer taş, sınk, tahta yonma taş, tuzlu balık, külçe kursun, tuzlu et, 
kuru sebze. 

T. 1 C . 6 F. Sl 
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tşbu emtiadan beş kuruşdan yirmi beş kuruşa kadar ki bilhesap va
sati on beş kuruş rıhtım resmi ahzolunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ SINIF 

Kil toprağı, tuğla kiremid, saman kepek, çakıl taşı, pirinç zehair, 
kireç, maden kömürü, kül, dakik, gübre, dıvar taşı, lüleci toprağı, alçı, 
kireç alçı taşı ve kaldırım taşı ve levazımatı saire ve tuz ve kum. 

tşbu emtiadan üç kuruşdan on yedi kuruşa kadar ki bilhesap vasati 
on kuruş rıhtım resmi alınacaktır. 

Müfredatlı tarifelerin tanziminde tonilâto üzerine alınacak resim
lerin tayininde tahmil ve ihraç olunacak emtianın umumundan istifa edi
lecek resmin haddi vasatı nihayet derecede üç frangı tecavüz ettirilmiş 
yecektir. 

tşbu tarifede gösterilen ücret bin beş yüz kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında carî değildir. Bin beş yüzden üç bin 
kilograma kadar olan yekpare ecsamdan ücreti mukarrere iki kat alınır. 
Üç bin kilogramdan ziyade olan veyahud alât ve edevatı mahsusa isti
malini icabeden yekpare ecsamm tahmil ve ihracına kumpanya icbar 
olunamayacaktır ve şayed kumpanya bunu deruhde eder ise alınacak ücret 
rızayı tarafeyn ile tayin kılınır. 

Tahmil ve ihraç resminden muaf tutulacak mevad berveçhi âti be
yan olunur. 

Her nevi taze sebze ve soğan ve sarımsak ve her nevi taze meyva 
ve her nevi taze balık ve hatap ve odun kömürü ve yolcuların birlikte 
getirecekleri her nevi mekûlâtı cüz'iye ve eşyayı zatiyesinden ve her kesin 
nakledebileceği erzak ve levazımı beytiyeden ve İstanbul ile Boğaziçine 
ve Dersaadet ve mülhakatına naklolunan göç eşyasından ve birlikte nakl
olunacak erzakı beytiye ve kömür ve hatap ve dahili şehirde sarf olunacak 
et ve ekmekten ve tuzdan ve sırf erzak ve eşyayı miriye ve mühimmatı 
harbiye ve Devleti aliyenin sefaini harbiye ve nakliyesile mühimmat ve 
levazımatı harbiyesinden bir gûna resim alınmayacaktır. Ardiye mağaza
larına vaz'olunmayacak emtia nhtnHİar üzerinde ve örtmeler akında 
kıık sekiz saatten ziyade durdurulmayacak ve durdurulduğu halde ye
dinci ve sekizinci tarifeler mucibince,yarım aylık ardiye ve tahmiliye 
resmi alınacaktır. 
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YEDÎNCÎ TARİFE 

Emtiadan alınacak ardiyeye dairdir 
Beher yüz kilogramlık emtiadan şehrî alınacak resim 

Kuruş 

8 Birinci sınıf 
5 İkinci „ 
2 Üçüncü „ 

SEKİZİNCİ TARİFE 

Emtianın mağazalara vaz ve ihracında ahzolunacak 
hammaliye ücreti beher yüz kilogram 

emtiadan bir defa alınmak üzere 
Kuruş 

8 Birinci sınıf 
5 İkinci „ 
2 Üçüncü „ 

Yedinci ve sekizinci tarifelerin ahkâmı üç bin kilogramı tecavüz 
etmiyen ecsamda cari olup üç bin kilogramdan altı bin kilograma ka
dar olan yekpare ecsamdan iki kat ücret alınacaktır. Ve altı bin kilogra
mı tecavüz eden ecsamdan alınacak ücret rızayı tarafeyn ile kararlaştı
rılacaktır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Sureti daimede rıhtıma yanaşacak olan römorkör ve İstanbul ha
valisine işliyen sefain ve mavuna ve merakibi bahriyei saire abonman 
suretile istifadelerine göre tarifelerde gösterilen rüsuma mütenasip bir 
resmi maktu ita edeceklerdir. 

Limanın veya şehrin havalisinin bir noktasından veyahut açıkta 
lengerendaz olan sefainden yolcu nakleden kayık ve emsali rıhtım res
minden muaf tutulacaklardır. Yanaşıp yolcu alıp çıkarmalar için ka
yık ve emsaline mahali mahsusa tayin edilecektir. Köprüye veya rıhtı
mın iki başına yanaşacak olan vapur ve kayık vesairenüı rıhtım kum
panyasına hiç bir resim vermeksizin sabıkı veçhile icrayı aımedü şüd-
de haklan olacaktır. 
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ONUNCU TARİFE 

Masarifi müteferria 

Emtianın rıhıtm üzerinde indirilip kaldırılması ve demir çubuk 
ferşedilen yollar üzerinde veyahut vagon ve kamyon arabalarile nakil 
ücreti olmak üzere kesri gayri münkasem olarak beher yüz kilogram
dan bir kuruş ücret alınacaktır. 

Tarifelerde muayyen rüsum yüz kilogram üzerine ahzolunacak ve 
bu miktardan dun olan denklerden dahi yüz kilogram resmi istifa kılı
nacaktır. 

Ahzolunacak ardiye ve tahmiliye rüsumu lâakal üç kuruştan nok
san olmayacaktır. 

No. 192 — Ahali yedine geçmiş olan eslâhai emiriyenin 
toplattırılması hakkmda meclisi mahsusu 

vükelâ mazbatası 

Memaliki mahrusai şahanenin bazı taraflarında zuhur etmekte 
olan eşkiya yedinde asakiri şahaneye mahsus martini Hanri tüfekleri 
bulunduğuna ve bunun ise mahzur ve mazarratı derkâr idüğüne mebni 
her nasılsa ahali yedine geçmiş olan eslâhai emiriyenin toplattırılmam 
hakkında mukaddemce ittihaz olunan karar üzerine hasıl olan netice
nin bittahkik arz ve iş'arı hakkında şerefsadır olan emri fermanı hüma
yunu mülûkâne mantuku celili veçhile olbabda teftişi askerî komisyonu âli
sinden tanzim ve takdim olunan mazbata manzuru âli olarak keyfiyetin 
meclisi acizanemizde dahi bilmüzakere hasıl olacak kararın ba mazbata 
arzı hakkında şerefmüteallik buyrulan iradei seniyei cenabı padişahî yi 
mübelliğ 6 rebiülahir 1308 tarihli tezkerei hususiye salifüzzikir mazba
ta ile beraber mütalea ve icabı keyfiyet tedkik ve müzakere olundu maz
batai mezkûrede dahi izah ve beyan olunduğu veçhile eslâhai harbiye-
nin her ne suretle olur ise olsun ahali yedine geçmesi derkâr olan me
hazı rine mebni asla caiz olamayacağından ve bu babda evvelce ittihaz 
olunan kararın mevkii icraya vazoltmması üzerine fiilen asarı dahi gö
rülmüş ise de revişi hale ve izahatı vakıaya göre ahali yedinde daha 
hayli eslâhai emiriye bulunduğu anlaşıldığından bunların dahi suhuletle 
elde edilmesi için mazbatai mezkûrede gösterildiği üzere tarihi ilân-
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dan itibaren altı mah müruruna değin her kim yedinde bulunan eslâ
hai emiriyeyi hüsnü rızasile Hükümeti mahalliyeye teslim eder ve bu da 
istimale salah bir halde bulunur ise mukabilinde kendisine bir aded 
osmanlı altını itasile mücazattan muaf tutulması ve müddeti mezkûre 
münkazi olduktan sonra her kimin yedinde eslâhai emiriye zuhur eder 
ise anın zabt ve müsaderesile beraber ketmedenlerin mes'ul tutulması 
ve müddeti mezkûrenin hitamından sonra zaibtolunacak eslâhai müte-
nevvianın miktarını mübeyyin her üç ayda bir jurnalinin gönderilmesi 
hususunun usul ittihazı ve bu usulün bilcümle memurini mülkiye ve 
askeriyeye tebliği tensib olunarak mezkûr mazbata melfufile beraber 
arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda ve katıbei ahvalde emrü fer
man hazreti veliyülemir efendimizindir. 

6 rebiülâhir 1308, 7 teşrinisani 1306 

Arz tezkeresi 
Ahali yedine geçmiş olan eslâhai emiriyenin toplattmlması hakkın

da şeref sadır olan emri fermanı hümayunu mülûkâne mantuku celili 
veçhile teftişi askerî komisyonu âlisinden tanzim ve takdim olunan maz
bata melfufile mamuru âli olarak keyfiyetin Meclisi Mahsusu Vüke
lâda dahi müzakeresile hasıl olacak kararın ba mazbata arzı şeref mü
teallik buyurulan iradei seniyei hazreti padişahî muktezayı âlisinden ol
duğunu havi 6 rebiülâhir 1306 tarihli tezkerei hususiyei devletleri 
zikrolunan mazbata ile beraber meclisi mezkûrda ledelmütalea neticei 
müzakeratı mutazammın kaleme alınan mazbata melfuflarile arz ve 
takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile emri fermanı hümayunu 
canibi şehriyarî şerefsunuh ve sudur buyrulur ise mantuku âlisi infaz 
edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

6 rebiülâhir 1308, 7 teşrinisani 1306 

İradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri 
merfufatile manzuru âli olarak eslâhai emiriyenin ahali yedine geçme-
sindeki mehazir şöyle dursun bu hal devletin yedilideki eslâha mikdarı
na noksan tertibine badi olmakta olmasile bu babda icra olunacak ted
bir devletin düşmana müdafaa ile temini selâmetine hizmet edeceğin
den berveçhi arz ve istizan icrayı icabı hususuna iradei seniyei hazreti 
hilâfetpenahi şerefmüteallik buyrulmuş olmakla olbabda emrü ferman 
hazreti veliyülemrindir. 

7 rebiyülâhır 1308, 8 teşrinisani 1306 
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No. 193 — Gümrük antrepolarına ve muamelâtına dair 

nizamname 

Mevaddı umumiye 

19 rebiülahır 1308, 20 teşrinisani 1306 

Madde 1 — Antrepoya eşya v a z e d e n l e r ile a n t r e p o y a giren bil
cümle eşhas işbu nizamnamenin ahkâmına t â b i olacak ve antrepoya gir
mek istiyenler ile antrepodan çıkanların kâffesi antrepo kapısına neza
ret eden rüsumat memuruna müracaat edeceklerdir. Antrepodan çıkan
ların üzerleri yoklama edilebilecektir. 

Madde 2 — Antrepoya eşya vazedecek zevatın gümrükçe tanınmış 
olması v e antreponun kâin olduğu beldede ikametgâhı bulunması lâ
zımdır sair mahallerde ikamet edenler antrepo muamelâtı için antre
ponun bulunduğu beldede ikametgâhı bulunan kimselerden birini tav-
sit eyliyeceklerdir idhalât beyannamesinin teslimi için muayyen olan 
müddet zarfında eşyanın mürselünileyhi hazır bulunamadığı veya mür-
selünileyh eşyanın kabulünü veyahut antrepoya vazedilmesini red ettiği 
takdirde eşyayı mezkûreyi kendi namına olarak antrepoya vazetmek için 
nakiline müsaade olunacak ve nakil bu hakkı istimal etmek istemediği 
halde eşyayı mezkûre gümrük idareleri tarafından antrepolara vazetti
rilecek ve bunun muamelâtı resmiyesini ifa için yine gümrük idareleri 
I t a r a f ı n d a n bir kumüsyoncu tayin olunacaktır. 

Madde 3 — Antrepoya yalnız memaliki ecnebiyeden gelip henüz 
resmi gümrüğü ifa olunmayan eşya kabul olunur şukadarki sahibinin 
talebi ve rüsumat emanetinin menafii umumiyei ticariyeye mebni ve
receği müsaade üzerine dahili memaliki mahrusada serbestçe nakil ve 
imrar olunan eşya dahi antrepoya kabul edilebilir ise de işbu- eşya 
dahili memalikte sarfolunmak üzere muahharen antrepodan çıkarıldı
ğında bunlara eşyayı ecnebiye nazarile bakılarak ona göre resmi alınır 

Madde 4 — Kablar derununda bulunmak m ut a d olan eşyayı ticariyenin 
antrepoya vaz'ında kablarm sağlam bir halde bulunması meşrut olmak
la bunlardan bozulmuş ve kırılmış olanlar antrepoya kablelidhal tamir 
edilecektir Beher yüz kilosunun resmi gümrüğü altın akçe dört kuruşu 
tecavüz etmiyen ve iştiale ve patlamağa ve çürümeğe müstaid olan ve 
beraber bulunmasından antrepoda mevcud emtiai saire için mazarratı 
melhuz bulunan eşya antrepoya kabul olunmayacaktır ancak buğday ve 
maden kömürü ve kereste ve tuğla misillû yüz kilosu dört kuruştan aşa-
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ğı resme tâbi olup da gerek dahilde sarfolunmak ve gerek harice 
çıkarılmak üzere tüccar tarafından külliyede idhal edilmekte olan eş
yayı ecnebiye için gerek gümrük idareleri ve gerek tüccarca lüzum görü
len büyük limanlarda hususî antrepolar tesis edilecektir işbu hususî ant
repoların resmi umumî antrepolar resminden daha ehven olacak ve vaz
edilecek eşyanın hacmi esas tutularak limanların ahvali mahsusasına 
göre derecatı mütefavitede tayin olunacaktır. 

Madde 5 — Antrepoya vazolunacak eşya (a) işaretli numune veç
hile tutulacak defteri mahsusa kaydedilecek ve icabatı mahalliyeye göre 
bu numunenin tağyiri şekil ve suretine rüsumat emanetinin salâhiyeti 
olacaktır 

Antrepoya vazolunacak emtianın beyannamesine 
ve eşyanın sureti ahz ve kabulüne 

dairdir 
Madde 6 — Antrepoya eşya vaz'ı beyannameler veya ilmühaberler 

veyahut bunların mümza veya musaddak suretleri ile taleb olunacaktır 
evrakı mezkûre rüsumat nizamnamei umumiyesinin tayin eylediği müd
det zarfında eşyayı antrepoya vazedecek kimse tarafından nüshateyn ola
rak tanzim ve ita edilecek ve beyanname ve suretleri (b ) işaretli numuneye 
mutabık olacaktır işbu beyanname ve suretleri badettedkik emtia ve 
eşyanın nakli için beraber bulunan evrakı asliyeye mutabık bulunduğu 
halde tasdik edilerek eşyanın gümrükçe icra edilecek muayenesine esas 
ittihaz olunacaktır muayenenin icrasına mübaşeret olunmazdan mukad
dem beyanname ve suretlerinin şekil ve tanziminde bir kusur görülür 
ise rüsumat nizamnamesinin ahkâmı umumiyesine tevfikan ikmal edile
bilecektir. 

Madde 7 — Emtia ve eşya antrepoya kabul olunmazdan evvel müf
redat veçhile muayene olunacak ve fakat memaliki Osmaniyenin başka 
bir gümrüğünde muayenesi icra olunarak kurşun mühür tahtında vürud 
eden ve hiç bir şübheyi dai emare görülemiyen denkler bilâ muayene 
antrepoya kabul olunacaktır dördüncü maddede antrepoya vaz ve idhali 
memnu olduğu beyan olunan eşyayı havi olmadığı temin olunur ve ak
si hal zuhurunda eşyayı antrepoya vazeden ve gümrükçe iktidarı malisi 
müsellem bulunan kimse tarafından yüz aded Osmanlı Hrası cezayi nak
di verileceği tahriren deruhde olunur ise kablar içinde bulunan eşyanın 
müfredat veçhile muayenesinden sarfınazar olunabilecektir. 
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Madde 8 — Muhteviyatı yekdiğerine mümasil eşyayı havi müte
addid kablann sikletlerini ayrı ayrı tahkik etmek lâzım gelmeyip yal
nız kablann cins ve aded ve marka ve numaralan ile sikleti mecmua-
lannın kaydile iktifa olunacaktır. 

Madde 9 — Antrepoya vazolunacak eşyanın sikleti gayri safiyesi" 

her halde tahkik ile antrepo defterine kaydolunacak ve şayet bir se-
bebden dolayı eşyanın sikleti safiyesi dahi tahakkuk eder ise kezalik 
deftere kayd edilecektir. 

Madde 10 — Emri muayenenin hitamında eşya antrepoya nakil' 
olunarak antrepo müdürünün irae edeceği mahalle vaz olunacak ve masa
rifi nakliyesi eşyayı antrepoya vazeden kimseye raci olacaktır. Eşya
nın nev'ine ve mevkiin vüsatine ve ahvalin müsaadesine göre antrepoya 
eşya vazedenlerin eşyası ayrı ayn yerlere istif edilecek ve bunlar tara
fından muahharan celbediiip de antrepoya vazolunacak eşya dahi müm
kün mertebe evvelki eşyalarının yanına konulacaktır. 

Antreponun makbuz senedatına dairdir 

Madde 11 — Eşyanın antrepoya idhalinden sonra altıncı maddede 
gösterildiği veçhile iki nüsha olarak tanzim edilen beyannamenin bir 
kıt'ası antrepo müdürünün ve mukayyidinin şahadetlerini havi olarak 
eşyayı antrepoya vazeden kimseye makbuz senedi makamında ita edile
cektir. Şu suretle verilen makbuz senedi her kimin tarafından ibraz 
olunur ise gümrük idaresi anı sahibi mal addederek eşyayı ana teslim' 
etmeğe salâhiyeti olacak ve makbuz senedini ibraz eden zatın sahihen 
malın sahibi olup olmadığını tedkik ve tahkika mecbur olmayacaktır. 
Makbuz senedi gayn meşru bir surette ahar bir şahıs yedine geçmiş 
olduğu alâkadar olan kimse tarafından gümrük idaresine tebliğ edil
diği halde keyfiyet iktizası veçhile gümrük antrepo defterine terkim ve 
işaret edilecek ve mezkûr makbuz senedinin kime aid olduğu merciince 
tahakkuk ertirilmeksizin eşya hiç bir kimseye verilmiyecektir. 

Madde 12 — Bir şahıs antrepoda mevzu olan eşyasının diğer bir 
kimse hesabına devir ve naklini istedikte keyfiyeti makbuz senedi üze
rine yazarak senedi mezkûru gümrüğe teslim edecek ve gümrük idare
si dahi bu babda hiç bir ilişik görmez ise eski ve yeni sahihler namla
rına muamelei kaydiyeyi bilifa malın son sahibine bir başka makbuz, 
senedi verecektir. 
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Madde 13 — Antrepo makbuz senedatı zayi edildiği takdirde alâ
kadan keyfiyeti derakab tahriren gümrük idaresine bildireceği gibi* 
zayi edilen senedin ibtali için dahi usul ve nizamı dairesinde mahke
meye müracaatla bir ilâm istihsal edecek ve gümrük idaresi dahi işbu ilânv 
hükmüne tevfikan antrepo defteri üzerinde muamelâtı ibtaliyeyi badel-
icra zayi edilen makbuz senedinin bir nüshai saniyesini alâkadanna 
ita edecektir. 

Zayi edilmiş olan makbuz senedi alâkadarı tarafından berveçhi 
balâ gümrük idaresine icrayı tebligat olunduktan sonra ve mahkemece 
bir hüküm sudurundan evvel şahsı ahar tarafından ibraz olunduğu, 
takdirde gümrük idaresi mutlaka mahkemenin ilâmının suduruna mun-
tazır olarak hiç bir muamele ifa edemiyecektir. Bu müddet esnasında 
mal sahibinin makamına kaim olarak eşyanın emri muhafazasında ik
tiza eden takayyüdatı ittihaz ve icra ve vukubulacak masarifi mal sa
hibinin nam ve hesabına olarak tesviye eylemek üzere gümrük idaresi 
tarafından bir kumüsyoncu tayin ve tevkil edilecektir ve lüzum görün
düğü mertebe on altıncı ve otuz dördüncü maddeler ahkâmı icra ve 
muhafaza edilebilecektir. 

Madde 14 — Bir makbuz senedinde muharrer olan eşyanın bir 
kısmı antrepodan çıkarıldığı halde çıkanlan eşyanın mikdan mezkûr 
senede işaret olunduktan sonra senet sahibine iade olunacak ve eşya 
tamamen çıkanldığı takdirde mezkûr makbuz senedi badelibtal güm
rük idaresinde tevkif olunacaktır. Her iki halde dahi antrepo defterin
deki muamelâtı kaydiye mezkûr makbuz senetlerine işaret olunacaktır. 

Antrepoda mevzu olan eşyanın sureti muhafazası hakkındadır 
Madde 15 — Antrepoların harik sirayetinden masuniyeti için 

ebniyesi som veya kesme taş veyahut tuğladan gayet muhkem 
bir surette inşa olunacak ve pencereler demir kanatlı ve 
parmaklıklı olacak ve gümrüğün içine açılır kezalik demir
den yalnız bir kapısı bulunacak ve bu kapının ittisalinde daimî bekçi
lere mahsus bir mahal yapılacaktır. Antrepo müdürü antrepoların her 
suretle hali intizamda bulunmasına ve antrepo dahilinde icrayı mua
mele edenler beyinlerinde muhalifi usul ve nizam hal ve hareket vu-
kubuimasına ve her şahsın yalnız alâkadar bulunduğu mal ile iştigal 
ve bu muamele antrepo memurunun huzurunda cereyan etmesine ve an
trepo muamelâtının gayri saatlerde memuru mahsus tarafından antre
ponun kapı ve pencere ve demir parmaklıklannın kapalı tutulmasına 
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daima dikkat ve nezaret edilecek ve antrepo derunile gümrüğün müşte
milâtında harik vukuuna meydan verilmemek üzere tedabiri ihtiyatiye 
ittihaz olunacaktır. İşbu tedabir ve takayyüdatın icraatınca bir kusur 
ve tekâsül vukubulur ve bu yüzden antrepoda mevzu olan eşyaya bir 
zarar terettüp eder ise antrepo müdürü zamin ve mesul olacaktır ancak 
henüz antrepoya vaz ve idhal ile sahibine makbuz senedi teslim olun
mayan eşyadan ve kazaen veya ahvali mücbire sebebile vukubulacak za
yiattan müdür mesul olmayacaktır eşyanın zarardan vikaye ve hüsnü 
muhafazası için ittihazı lâzım gelen tedabir hakkında antrepo müdürü 
tarafından vukubulacak ihtaratı ashabı nazarı itibara almağa mecbur
dur. 

Bu ihtarat eşya sahipleri tarafından nazarı itinaya alınmadığı veya 
vakti lüzumunda eşya antrepodan çıkarılmadığı halde gümrük idaresi 
münasib bir müddeti kalile tayinile bunlara tahriren bir ihtarname ir
sal eyliyecek ve bu müddetin mürurunda yine ihtarata itibar edilmemiş 
olur ise gümrük idaresi lâzım gelen tedabiri ittihaz eyliyecek ve bundan 
dolayı vukubulacak masarif ve zarar ve ziyan sahibi eşyaya aid olacak
tır. 

Madde 16 — Antrepoya vazolunan eşyaya sahibi tarafından dahi 
nezaret olunmasına ve eşya denklerinin kendi mührü mahsusile temhir 
kılınmasına müsaade olunacak ve işbu mühürlü denklerin adedi beyan
nameye dere ve işaret edilecektir denklerin birbiri üzerine konulmasın
dan veyahut kurt ve güve ve fare dokunmasından veya akıp sızmasından 
naşi eşyayı mezkûrenin zedelenmemesi ve fenalaşmaması ve noksan bul
maması için sahibi arasıra nezaret etmeğe mecbur olacak ve bu yoldaki 
müşahedatını antrepo müdürüne ihbar edecektir. 

Madde 17 — Denkelerin antrepoya hini icmalinde vazolunduğu ma
halde durması mecburi olup fakat sahibi eşya bu mahalli emri muha
fazaya gayri muvafık addederek eşyasının başka bir mahalle kaldırıl
masını arzu eylediği halde antrepo müdürüne müracaat edecek ve antre
poda münasib bir mahal bulunup da antreponun intizamı umumisine ha
lel gelmeksizin eşyanın oraya nakli mümkün olabildiği takdirde müdür 
eşya sahibinin talebini is'af edecektir eşya sahibi ile müdür beyninde 
muvafakat hasıl olamadığı takdirde bu babda ittihaz olunacak karar 
gümrük idaresinin en büyük memuru veya muavini tarafından ita olu
nacaktır. 

Madde 18 — Eşya sahibi evvelce tahriren bir beyanname ita ederek 
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antrepoda bulunan eşyasından numune ahzedebilecektir. Denklerin küşa-
dile bu gibi numune ahzı muamelâtı gümrüğün tahtı nezaretlinde olarak 
icra ve ahzolunan numunelerin nevi ve sikleti antrepo defterine işaret 
olunacak ve eşyanın antrepodan hini ihracında bunlardan dahi gümrük 
idhalât resmi ahzedilecektir. 

Madde 19 — Antrepo dâhilinde denkler açılarak derunlarındaki 
eşyanın lieolilıbeyi harice çıkarılması memnudur ancak eşyanın yalnız 
numunesi görülmek maksada kifayet etmediği surette denklerin muaye
ne için açılmasına müsaade olunacaktır. 

Madde 20 — Mal sahibi büyük denkleri ufak denkelere taksim et
mek veyahut küçük denkleri yerleştirmek ve eşyayı tertib etmek ve te
mizleyip muhafaza eylemek için antrepoya vazetmiş olduğu emtia ve eş
ya denklerini antrepo derununda ve gümrüğün nezareti tahtında açma
ğa mezun olacak ve şu kadar ki işbu müsaade antrepo derununda mua
melâtı mezkûrenin ifasına elverecek mahal bulunduğu surette ita oluna
caktır mahsulât ve mamulâtı dahiliyeden veya memaliki ecnebiyeden 
gelipte resmi gümrüğü evvelce tediye olunarak dahili memalikte ser
best bırakılan eşyadan antrepo derununda bulunanlar ile karıştırılmak 
veya mayiat fıçılan doldurulmak üzere hariçten bir mikdar eşya idhali 
istenildikte evvelemirde idhali arzu olunan eşyanın sureti istimalile cins 
ve mikdarını havi olmak üzere gümrük idaresine bir beyanname ita olu
nacaktır gümrük idaresi dahi mezkûr beyannamenin muhteviyatını tah
kik ve beyan olunan sureti istimali tedkik eyledikten sonra eşyayı mez
kûrenin antrepoya idhaline müsaade eyliyecek ve antrepoya bu yolda 
idhal olunmuş olan eşyanın aksamı deftere kaydedilecek ve bu halde 
eşyayı maMutaya heyeti mecmuasile memaliki ecnebiyeden gelmiş na-
zarile bakılacaktır. 

Madde 21 — Eşya kaplarının tebdil ve tağyirine lüzum göründükte 
evvelemirde antrepo makbuz senedi dahi raptolunanak ( T ) işaretli nu
muneye muvafık bir beyanname itasile gümrük idaresinden mezuniyet 

istihsal edilecek ve olbabda idarei mezkûre canibinden icabı veçhile 
nezaret olunacaktır. 

Madde 22 — Beyan olunan tebdil ve tağyirden mukaddem eşyanın 
denkleri birer birer teftiş ve muayene edilecektir eşyanın berveçhi mu
harrer tebdil ve tağyir olunacak kaplannm eski ve yenilerinin sikleti gay
ri safiyesi ve mal sahibi arzu eylediği halde sikleti safiyesi dahi tahkik 
olunacak ve fakat eşya kaplarının tebdili sırasında bir kapdan mütead-
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did kaplar veyahut rrriheaddid kahlardan bir kab teşkil olunduğu tak
dirde eski ve yeni kabların sikleti safiye ve gayri safiyeleri her halde 
tahkik kılınacaktır antrepo defterinde eski kaiblar antrepodan çıkmış 
gibi ve yeni kablar dahi henüz girmiş gibi addolunacak ve yeni marka 
ve numara ve siklet'lerile kaydedilecek ve evvelki makbuz senedi dahi 
ya tashih edilecek veyahut iptal edilerek yerine yeniden bir makbuz se
nedi ita kılınacaktır eski ve yeni kablar derunundaki eşya beyninde bir 
fark ve tef avut göründüğü halde bilâtehir tedkikat icrasile sebebi mey
dana çıkarılacaktır bu fark tenakus suretile olup da oda kablar açılarak 
eşyanın yeni kaba vazolunmasından veyahut eşyanın kurumasından ve
yahut tebahhur eylemesinden neşet eylediği muayene memurunun tah-
kikatile tebeyyün ettiği halde sikleti cedide istifayı rüsuma esas ittihaz 
olunacak ve bunun gayri ahvalde zuhur eden noksan kabul edilmeyip 

eşyanın gümrük idhalât resmi eşyanın mikdarı sabıkı üzerinden istifa 
edilecektir kabların tebdilinden dolayı boş kalan zuruf antrepodan ihraç 
edildikte tarifede muharrer resme tâbi tutulacaktır. 

Madde 23 — Fıçı içinde olarak antrepoya vazölunmuş olan mayiatın 
diğer fıçı vesair kablara devir ve nakli taleb edildikte bu muamelenin 
icrasından akdem eski fıçının sikleti gayri safiyesi tahkik olunacaktır 
yeniden yapılan kabların sikleti gayri safiyeleri istifayı rüsuma esas it
tihaz edilecek ve şu kadar ki yeni kabların sikleti eski kabların sıkletin
den dun bulunur veyahut bu kabların tebdil olunması noksanı mezkûrun 
resmi gümrüğünden istifade maksadına mebni olduğuna şü'bhe hasıl 
olur ise oHıalde eski kabların sikleti gayri safiyesi istifaı rüsuma esas 
ittihaz edilecek ve yeni kablann dolduğunu müteakib noksanı mezkûrun 
resmi gümrüğü deraka'b ahz ve istifa edilecektir. 

Madde 24 — Antrepo dahilinde bozulmuş olan emtia ve eşya güm
rük idaresinin en büyük memuru veya muavinin mezuniyeti resmiyesile 
tekrar diyarı ecnebiyeye imrar veyahut gümrüğün tahtı nezaretinde olarak 

mahv ve imha edilecek ve bu gibi eşyanın İmha olunduğu bir mazbata 
ile tasdik ettirildikten sonra işbu tasdikname antrepo defterinin evrakı, 
müsbitesi makamında tutulacaktır. 

Madde 25 — Antrepo dahilinde mevzu eşyanın mevaddı asliyesi şa
rabın sirke olması gibi bir halde tagayyür ve tahavvül eder ve bu sebeble 
tarifede muayyen olan resmi tenezzül ile daha az resmi gümrüğe tâbi 
olan eşya sınıfına dahil olur ise sahibinin ihbar ve talebi üzerine key-
fiyat muayene memurları tarafından tahkik ve gümrük ideresinin en. 
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büyük memuru veya muavini tarafından tasdik edildikten sonra eşyayı 
mezkûre antrepo defterine kesbettiği nevi ve heyete göre tekrar kayde
dilecektir. 

Madd 26 — Antrepoda mevzu eşya gümrük idaresinin en büyük me
muru veya muavini ve gerek bunların tevkil ey 1 iveceği gümrük memur
larından biri marifetile ara sıra muayene ve tadad edilecek ve muayene 
edilecek kabların ashabı bunların neden ibaret bulunduğunu müş'ir bir 
beyanname itasına mecbur olacaktır. 

Madde 27 — Eşyanın antrepoda on iki aydan ziyade kalması caiz 
değildir antrepoya vazedilen eşya memaliki Osmaniyenin sair mahalle
rinde dahi antrepoya vazedilmiş ise işbu iki antrepoda bulunduğu müd
detlerin mecmuu on iki ayı tecavüz etmiyecektir. 

Eşyanın antrepodan sureti ihracına dairdir 

Madde 28 — Eşyasını antrepodan çıkaracak olanlar antrepo mak
buz senedi dahi raptolunmak üzere (S) işaretli numuneye muvafık bir 
varaka ile antrepo müdürüne beyanı hal edecekler ve müdür dahi ihracı 
taleb olunan eşyanın antrepo defterindeki kaydına muvafık bulunduğunu 
kayıd memuruna tahkik ve tasdik ettirecektir kayrd memuru dahi eşyayı 
mezkûre hakkında antrepo defterinde bir gûna mülâhaza mukayyed 
bulunduğu halde mezkûr varaka üzerine tamamîle derç eyliyecektir eş
yayı mezkûre dahili memelekette sarf veya tekrar memaliki ecnebiyeye 
imrar edilecek veyahut memaliki Osmaniyenin antrepo bulunan sair bir 
mahalline irsal kılınacak ise gümrük muamelâtı dahi ana göre tayin 
kılınacaktır. 

Madde 29 — Antrepodan çıkarılan eşyadan alınacak gümrük idha-
lât resmi antrepoya hini idhalinde tahakkuk eden sıkleti üzerine istifa 
kılınıp ancak balâda beyan kılındığı veçhile eşyanın antrepoda mevzu 
bulunduğu müdetçe zurufunun tebeddülünden ve kurumak ve tebah
hur etmek ve akıp sızmak gibi halattan dolayı sıkleti tenakus eylediği 
takdirde gümrük idhalât resmi bunların hini ihracındaki sikleti üzerinden 
istifa olunacak ve fakat'sahibi eşyanın tekrar vezin edilmemesini arzu 
eylediği takdirde bunların, antrepoya hini idhsinideki sıkleti muteber 
tutulacaktır antrepoda bulunan eşyadan alman numuneler her halde 
başkaca gümrük idhalât resmine tâbi olacaktır. 

Madde 30 — Antrepoda bulunan eşya memaHki Osmaniyenin sair 
antrepo bulunan mahalline nakledilecek olur ise bunların sikleti gayri 
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saf iyeleri tahkik olunacak ve zuhur edecek noksandan gümrük idhalât 
resmi istifa edilecektir antrepoya idhal edildiği sırada kurgun mühür 
urülarak halile kalmış olan eşyanın hini ihracında vezin edilmemesi sa
hibi tarafından istenildiği halde bundan sarfınazar olunabilecektir. 

Madde 31 — Bir limanda bulunan veyahut hududda vaki olan ant
repodan tekrar diyarı ecnebiyeye ihraç olunacak eşya gümrüğün tahtı 
nezaretinde olarak imrar edileceği gibi bunların tahmil ve imrarına ne
zaret eden gümrük memurları keyfiyeti ihracat beyannamesine derç ve 
tasdik edeceklerdir. 

Madde 32 — İstifa kılman gümrük idhalât resminin makbuz sene-
dile eşyanın tekrar memaliki ecnebiyeye imrar veya memaliki Osmani-
yenin antrepo bulunan sair mahalline irsal edileceğine dair gümrük ta
rafından ita edilen tezkerenin ibrazı üzerine antrepoda mevzu bulunan 
eşya lâzım gelenlere teslim edilecektir mal sahibine teslim edilen eşya 
yirmi dört saat zarfında antrepodan kaldırılacaktır. 

Madde 33 — Antrepo ücreti eşyanın antrepoya hini icmalinde veya
hut antrepo dahilinde kabları tebdil edileceği esnada tahakkuk eden 
sikleri gayri saf iyesi üzerine ahz ve istifa kılınacaktır. 

Madde 34 — On iki ay müddet hitamında antrepodan çıkarılmayan 
eşya müddeti muayyenesi zarfında gümrükten kaldırılmayan eşya hak
kındaki gümrük nizamatı ahkâmına tâbi olacaktır. 

Ahkâmı cezaiye 

Madde 35 — İşbu nizamname ahkâmına mugayir ef al ve harekâtta 
bulunanlardan ef'ali mümasile hakkında gümrük nizamatında daha zi
yade bir cezayi nakdi muayyen bulunmadığı halde gümrük idaresi ta
rafından beş osmanlı altınına kadar cezaî nakdi ahz ve istifa olunacaktır. 

• • 

No. 194 — tamir nhtnnlarmm hükümeti seniye heaabma 
olarak iştira ve işletilmesi hakkında imtiyaz 

mukavelenamesi 

15/27 teşrinisani 1890 

Bir taraftan Devleti alryenin nam ye hesabına olarak hareket eden 
Ticaret ve Nafıa Nazırı Devletlû Raif Pasa Haıretlerile diğer taraftan 
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Boş Derun Mutasarrıflığı Mebusu ve Sabık Fransa Posta ve Telgraf Na-
zırı bulunan Mösyö Grana beynimde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — Mösyö Grana hükümeti seniyenin hesabına olarak İz
mir rıhtımının iştira ve işletilmesi için zirde muharrer şeraite tevfikan 
iki ay zarfında bîr Osmanlı Anonim Şirketi teşkil etmeği taahhüd eder. 

Madde 2 — Şirket Hazinei hassai şahane nezareti celilesile Mösyö 
Duso beyninde tarihinde münakid mukavelename mucibince Mös
yö Dusonun nezareti müşarünileyhadan olan matlubunu tediye ve tesvi
yesini deruhde edecektir. 

Madde 3 — Şirket hazinei hassai şahane nezareti celilesi için muay
yen olan müddete müsavi bir müddet zarfında İzmir rıhtımlarının idare 
ve işletilmesi için şerefsadır olan 18 rebiülahir sene 1307 tarihli fermanı 
alişan ile nezareti müşarünileyhaya ihsan buyurulan bilcümle hukuk ve 
imtiyazata kaim bulunacaktır. 

İzmir rıhtımlarının idare ve isletilmesi 

Evvelâ salifitzzikr mukavelename ve fermanı alişanda muharrer 
rıhtım ve arazı ve emlâki gayri menkulenin işledirmeai. 

Saniyen mağazalara eşya ve emtia vaz ve tevdi eden eşhasa (Varant) 
tabir olunan beyannameleri ita etmek salâhiyetini haiz olmak üzere (Ma
gazin jenero) tabir olunur umumî mağazalar ile dok ve antrepo mağaza
ları imtiyazının işletilmesi. 

Salisen limanın muamelâtı bahriyesile umuru ticaretin terakkiya-
tına muktazi olacak bilcümle ameliyat ve muamelâtın icrası hususların
dan ibaret bulunmuştur şu kadarkî Karşıyaka ahalisine kendi haneleri 
önüne rıhtım yapmak hakkında evvelce verilen müsaadeta halel gelmi-
yecektir. 

Madde 4 — Şirket on beş milyon frank hakiki bir sermaye ile te
şekkül edecektir. 

Madde 5 —- Şirketin nizamnamei dahilisi kat'î mukavelename ve 
şartname ile beraber hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arzedilecektir. 

Madde 6 — Şirket dördü tarafı hükümeti seni yeden nasb ve tayin 
buyurulmak üzere on bir asadan mürekkeb bir meclîsi idare marifetile 
idare edilecek ve merkezi Dersaadette bulunacaktır. 
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Madde 7 — Şirket hükümeti seniyeden istihsali müsaade etmedikçe 
başkasile birleşmiyeceği gibi hukukunu dahi ahara terk edemiyecektir. 

Madde 8 — Hasılatı gayri safiyeden işletme masarifile idare masa
rifi umumiyesi badettenzil baki kalan hasılatı safiyeden faiz olarak yüz
de altı ve resühnal akçesi olarak yüzde bir ifraz edildikten sonra baki 
temettüatı saf iyenin ne mikdarı hükümeti seniyeye aid olacağı muahha-
ren mukavelenamenin hini tanziminde devletin kumpanyaya terk edeceği 
menafii nazarı mütaleaya alınarak tayin kılınacaktır. 

Madde 9 — Mösyö Grana salifüzzikir şirketi teşkil edemez veyahut 
edip de hükümetle şirket beyninde ittifak hasıl olamazsa hükümeti seni
yeden hiç bir gûna tazminat taleb edemiyecektir. 

İşbu mukavelename 14 rebiyülâhır 1308 ve 15 teşrinisani 1306 tari-
bi'le şerefsadır olan iradei seniyei hazreti padişahi ile tasdik buyurul
muş ve iki nüsha olarak biftanzim Dersaadette imza ve teati kılınmıştır. 

No. 195 — Devleti aliye rüsumat emaneti celilesile Mısır 
gümrükleri idareci beyninde hasıl olan 

sureti tesviyedir 

21 rebiülâhir 1308, 22 teşrinisani 1306 

Gümrük rüsumunun ahz ve istifasına dair devleti aliyenin rüsumat 
•emaneti celilesile Mısır gümrükleri idaresi beyninde sık sık zuhur etmek
te olan ihtilâf ata bir nihayet verilmek lâzım geldiğine ve ahkâmı mua-
hedata irası, halel etmeksizin gümrük rüsumunu eşyanın istihlâk olun
duğu memlekette tahsil olunmak kaidesini esas ittihaz ile her iki tarafa 
aid olan hasılatın vikaye ve temini idareteynce mucibi menafi bulundu
ğuna nazaran işbu kaideyi tasdikan şerefsudur buyurulan 4 ramazan 
1307 ve 11 nisan 1306 tarihli iradei seniye mucibince mevaddı atiye bit-
tensîb karargİT olmuştur. 

Madde 1 — Mısırdan memaliki osmaniyenin sair bir eyaletine veya
hut memaliki osmaniyenin sair bir eyaletinden Mısıra ihraç edilen em
tiai ecnebiye için gümrük resmi ifa edilmiş olduğunu musaddak mahreç 
gümrükten kclevvel hasbi bir tekzere verilecektir. Eşyayı mezkûre de-
runu tezkerede tayin edilmiş olan mevride muvasalatında mahallî güm
rük idaresi gerek Mısırda ve gerek memaliki osnumiyenin sair cihetinde 
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mer'iyülicra bulunan usul mucibince aihzı lâzım gelerek idhalât resmini 
tayin edecektir. (Bu maksada mebni eşya (advalorem) yani gayri muarref 
kısmından ise mevrid iskelesinde resmi gümrüğü verildiği gün mahallî 
rayici üzerine takdiri kıymet olunarak ve muarref olduğu halde tarife
sine tatbik edilerek lâzım gelen resim hesap olunacaktır mevrid güm
rüğünde istifa edilecek resim mahreç gümrüğünde ahzolunup tezkerede 
muharrer bulunan resimden fazla olduğu takdirde mevrid gümrüğü ta
hakkuk eden fazlayı kendi hesabına ahz ve istifa edecektir bilâkis mev
rid gümrüğünde ahz ve istifa edilecek resim mahreç gümrüğünde alı
nan resimden dun bulunduğu takdirde mevrid gümrüğü eşyayı mezkû
re ashabına hiç bir tediyat ile mükellef olmıyacaktır. 

Madde 2 — Maddei sabıkada tayin olunan surette ita edilecek olan 
tezkere kemali dikkatle her iki idare tarafından bu husus için mahsusan 
tutulacak bir hesabı cariye kaydedilecektir. îşbu hesabı caride bir Mısır 
limanında resmi tediye ile memaliki osmaniyenin cihatı sairesine irsal 
kılınan emtia ve eşya rüsumat emaneti hesabına matlup ve Mısır güm
rüğüne zimmet ve bir Osmanlı limanında resmini tediye ile Mısıra ir
sal olunan emtia ve eşya dahi Mısır Gümrüğüne matlûb ve rüsumat 
emanetine zimmet kayıd edilecektir. Hesabı cari kuyudatı kavaidi ati-
yeye tevfikan icra edilecektir. Derunu tezkerede gösterilen rüsum mev
rid gümrüğünde tahakkuk eden rüsuma muadil veya andan dun bulun
duğu halde rüsumu mezkûre hesabı cariye bilâ tebeddül kaydedilecektir. 
Bilâkis derunu reftiyede muharrer bulunan rüsum mevrid gümrüğün
de tahakkuk eden rüsumdan fazla olduğu surette mevrid gümrüğü he
sabı caride mahreç gümrüğünün zimmetine mevrid gümrüğünde ahz 
ve istifa edilmesi lâzımgelen rüsumu kayıd edecek ve bu veçhile her 
iki merkezi idare kaideten kendilerine aid olan ve tahtı idarelerinde 
bulunan mahallerde sarf ve istihlâk edilen eşyayı ecnebiyeden doğru
dan doğruya vürudunda istifa etmeleri lâzımgelen mebaliği tahsil ey
lemiş olacaktır. İdareteyni mezkûreteynin merkezi idareleri her üç ayda 
bir matlûb ve zimmetin mizanını tanzim edecek ve ziyade mebaliği ahz 
ve istifa etmiş olan idare gerek Dersaadette ve gerek Iskenderiyede altın 
akçe olarak (icabına göre osmanlı veya Mısır altım) tahakkuk edecek 
fazlayı diğerine tediye edecektir. Birinci maddede zikrolunduğu veçhile 
idareteyni mezkûreteynden biri tarafından meriyülicra bulunan tarife 
veya istima farkından dolayı tahsil edilmiş olan fazla hesabı cariye ge-
çirilmeyip işbu fazla bunları ahz ve istifa etmiş olan idarenin malı 
•olacaktır. 
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Madde 3 — Mısırın veyahut memaliki osmaniyenin sair aksamı
nın mahsulâtı arziye ve smaiyesinden bulunup berren veya bahren di
ğer bir cihetin bir şehir veya iskelesine nakolunan emtia ve eşya bundan 
böyle sarf ve istihlâk olunduklan memleketteki gümrük resmine tâbi 
tutulacaktır. Rüsumu mezkûre her iki cihette dahi eşyayı mebhusenin ec
nebiden gelen mümasillerine tatbik edilmekte olan en müsaid usul mu
cibince ahz ve istifa edilecektir. Yani mahsulâtı mezburenin ecnebiden 
gelen mümasilleri rayiç usulüne tâbi bulunduğu halde bunlar usulü 
mezkûreye tâbi tutulacak ve muarref olduğu takdirde mahsulâtı mezbure 
dahi en müsaid tarife mucibince tasnif ve resme tâbi kılınacaktır. Şu 
kadar ki muahedatı ticariyenin mevkii icraya vaz'ına değin gerek Mı
sırda ve gerek memaliki şahanenin kıtaatı sairesinde rayiç üzerinden 
ahz ve istifa kılınacak resmi gümrük yüzde sekizden ibaret olacaktır. 
Bundan akdem emtiayı dahiliye için verile gelmekte olan reftiye yeri
ne irsal olunan emtia ve eşyanın mahalli husulile hüviyetinin anlaşıla
bilmesine medar olacak kâffei malûmatı müfideyi havi şahadetname 
ita edilecektir. 

Madde 4 — Mısırın mahsulâtı arziye ve smaiyesinden olup da 
memaliki osmaniyenin aksamı sairesine gönderilen veyahut memaliki 
osmaniyenin mahsulâtı arziye ve smaiyesinden olup da Mısıra irsal edi
len emtia ve eşya ihracat resmine tâbi tutulmayacaktır. 

Madde 5 — Sureti tesviyei haziranın muhtevi bulunduğu ahkâm 
tütün ile tönbekinin envai muhtelifesile tuz ve natrun ve haşhaş ve ba
rut ve eslihai cariha ve harbiye velhasıl gerek Mısırda ve gerek mema
liki osmaniyenin aksamı sairesinde memnu veya bir usulü mahsusaya 
tâbi bulunan bilcümle mevaddı saireye kabili tatbik olmayacaktır. 

Madde 6 — İdareteyni mezkûreteyn tarafından müttefikan bir ni
zamnamei mahsus tanzim edilerek bunda emtia ve eşyayı ecnebiye için 
verilecek refÜyelerin sureti teslim ve iatsı ve şayanı kabul olabilmek 
iç in iktiza eden şeraiti ve hesabı carinin tesisine lâzımgelen defterlerin 
numunesi ve bunların sureti tahririyesi tayin edilecektir. 

Madde 7 — Sureti tesviyei haziranın ahkâmı ibtidai kânunuevvel 
1306 tarihinde mevkii icraya razolunacak ve işbu ahkâm gerek Mısır 
v», gerek memaliki osmaniyenin sair aksamı limanlarına tevarüd ede» 
oak emtia ve eşya hakkında muharrer 1/13 teşrinievvel sene 1890 tarihin
den itibaren verilmiş olan reftiye veya şahadetnamelerle beraber irsal 
kıl ınan emtia ve eşyaya kabil i tatbik olacaktır. 

Madde 8 — Sureti tesviyei hazıraya mugayir olan kâffei ahkâm 
i lga edilmiştir. 
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No. 196 — Eşyayı ecnebiye için ita olunacak reftiyeler ile 
eşyayı dahiliye için verilecek şahadetnamelere 

dair nizamname 

BİRİNCİ FASIL 

Hesabı carî 

21 rebiülahir 1308, 22 tesriniasni 1306 

Madde 1 — tarihli mukavelenamenin ikinci maddesinde 
zikrolunan hesabı carinin tayini zımnında Devleti aliye ve Mısır idarei 
Merkeziye gümrükleri atide münderiç defatiri tutacaklardır. 

Evvelâ: Bir tarafı ita olunan tezkere ve diğer tarafı tezkerei vari
de kaydına mahsus olmak üzere bir rakamlı numune veçh üzere bir 
defter ve mezkûr deftere teselsül ve tezkere numaraları ve bunların 
tarihi itasile vusul tarihi ve mahreç ve mevrid gümrüklerinin isimleri 
ve eşyanın cins ve mikdar ve kıymeti ve mahreç gümrüğü tarafından 
istifa kılınan resmi gümrükle mevrid gümrüğüne zimmet kaydı lâzım-
gelen miktarı ve malûmat pusulalarının numaralarile tarihleri kayıd 
olunacaktır. Reftiyeler defteri mezkûre her gümrük için ayrı ayrı ka
yıd olunacaktır. 

Saniyen: Aylarını ve malûmat pusulalarının numara ve tarihle* 
rini ve mevrid gümrüğünün ismini ve ita veya kabzolunan rcftiyelerin 
numara ve tarihlerini ve zimmet kaydedilen ve taleb olunan rüsumun 
miktarını havi olmak ve sütunları da bundan ibaret bulunmak üzere 
iki rakamlı numune veçh üzere bir defter tutulacaktır. 

(Madde 2 — Her üç ay nihayetinde idare merkezlerinin ve her biri 
diğerine üç rakamlı numune veçh üzere hesabı cari defterinin musaddak 
bir sureti müstahrecesini gönderecektir. 

Madde 3 — Reftiyeler peyderpey ita veya kabzolundukça bunlar 
bilcümle tafsilâtile 'beraber derhal kayıd olunmak üzere bir rakamlı def
ter istimal olunacaktır. İki rakamlı hesabı carî defterinin muamelesi 
berveçhi ati cereyan ettirilecektir. Tezkerei varide vasıl oldukça mezkûr 
tezkerelerin havi olan ve diğer idarei merkez iye ye zimmet kaydı lâzım 
gelen mebaliğ zikrolunan deftere kayıd olunacaktır. Reftiyelerin vuru-
dunu ve havi olduğu mebaliğin hesabı carisine zimmet kaydedildiğini 

dört rakamlı numune veçhile mevrid gümrüğü idarei merkeziye-
sinden bir kıt'a malûmat pusulası vasıl olmadıkça mahreç gümrüğft 
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idarei merkeziyesi ita eylediği reftiyeleri defteri mezkûre kaydetmiye-
çektir. 

İKÎNCÎ FASIL 

Eşyayı ecnebiye için ita olunan reftiyeler 

Madde 4 — Eşyayı ecnebiye için ita olunacak reftiyeler mevaddı 
atiyeyi havi olacaktır. Mahreç ve mevrid gümrüklerinin esamisi ita 
olunan tezkere kaydına mahsus defterin numarasile mezkûr reftiyenin 
katedildiği koçanın numarası reftiyede münderiç kabların adedile mar
ka ve numaraları eşyanın cins ve haline göre adedi vezni ve ölçüsü ve 
istifa kılınan rüsumun miktarı gerek resmi gümrüğün istifa ve gerek 
reftiyenin ita kılınan tarih eşya ile beraber reftiyenin mevrid güm
rüğüne ibraz olunacağı en nihayet müddetin tarihi yazılacak ve şu ka
dar ki müddeti mezkûre eşyanın nakli için lâzım olan zamanın üç mis
lini tecavüz etmiyecektir. 

Madde 5 — Şu suretle ita olunan reftiyeler yekdiğerine mutabık 
iki nüsha olarak tanzim edilecek ve bunlardan biri eşya ile beraber 
gönderilmek üzere sahibine ita ve diğeri doğruca mahreç gümrüğünün 
tâbi olduğu idarei merkeziyeye irsal olunacaktır. İşbu nüshai saniye
nin vusulünü müteakib idarei merkeziye nüshai mezkûreye mahreç güm
rüğüne mahsus numarayı vaz ile muhteviyatını bir rakamlı deftere ka
yıd edecektir. 

Madde 6 — Eşyanın nev'i ve cinsi ve kıymeti reftiyenin muhtevi
yatına tevakkuf etmek şartile reftiyede münderiç mekadirden zuhur ede
cek noksandan resmi gümrük aranılmıyacaktır. Reftiye sahibi yedinden 
ohzolunduktan sonra evvelce noksan zuhur eden mekadir muahharen 
vürud edecek olur ise bunların resmi gümrüğü depozito tarikile ahzoluna-
rak tayin olunacak müddet zarfında noksanı mezkûrun tahmili sefine 
edilememesinin esbabını müş'ir mahreç gümrüğünden bir kıt'a şaha
detname celbeylemesi sahibi eşyaya teklif olunacaktır. 

Madde 7 — İstifa kılman rüsumu reftiyede münderiç bulunmaz 
ise eşyanın resmi gümrüğü depozito tarikile ahzolunacak ve tayin olu
nacak müddet zarfında rüsumu mezkûrenin miktarı mahreç gümrüğü 
tarafından tezkere üzerine tayin olunup mezkûr sehivli tezkere yeniden 
ibraz olunmak şartile ahzolunan depozito reddolunacaktır. 

Madde 8 — Zuhur edecek fazlaların vezni veya ölçüsü yüzde ikiyi 
tecavüz etmediği takdirde bunlardan eşyanın tâbi olduğu rüsum ahzolu-
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nacaktır aksi halde zuhur edecek fazlalara kaçak nazarile bakılarak 
o suretle muamele edilecektir. Bununla beraber zuhur eden fazlanın 
bir kuvvei mücbireden ileri geldiğine dair sahibi mal gümrük idare
sine kanaat bahş olacak surette isbatı müddea edebilir ise bu yüzden 
alınacak rüsum ve cezai nakdî sahibi mala terkedilecektir. 

'Madde 9 — Hâk ve muahharen ilâve olunmuş tezkerelere keen-
lemyekûn hükmünde bakılarak bunların havi olduğu eşyanın icabeden 
resmi gümrüğü kat'iyen ahzolunacaktır. 

Madde 10 — Reftiyenin tarihi itasile ibrazı tarihi beyninde güze-
ran eden müddet mahreç gümrüğü tarafından derç ve tayin olunan 
müddeti tecavüz etmiş bulunur ise mezkûr reftiye reddolunarak havi 
olduğu eşya resmi gümrüğe tâbi tutulacaktır. Reftiyenin bu suretle 
geç ibraz olunması mutlaka kat'i bir kuvvei mücbireden ileri geldiğine 
dair gümrük idaresinini ikna etmedikçe muamelei istisnaiyede bulunul-
mıyacaktır. 

'Madde 11 — Eşyanın tahmil olunduğu sefine veya kaptanının 
ismini havi bulunmayan veya lüzumu olduğu halde kabların marka ve 
numaraları gösterilmiyen reftiyeler kabul olunmayıp eşyayı mezkûrenin 
tâbi olduğu rüsum depozito tariftik ahz ve istifa kılınacaktır. Reftiyeler-
de gösterilen marka ve numaraların kablar üzerinde bulunan marka ve 
numaralara ademi tevafuku gibi sehviyat veyahut diğer surette zuhur 
edecek nevakısı reftiyenin kabulüne mâni olacağı gibi esbabı mezkû-
reden dolayı bu gibi reftiyelerin münderiç bulunduğu eşya rüsumu
nun depozito tarikile ahzına sebebiyet verecektir. Sahibi eşya reftiyeleri 
mahreç gümrüklerine tashih ettirerek işbu tayin olunan müddet zarfın
da ibraz edemediği takdirde ahzolunan depozitolar irad kaydolunacaktır. 

FASLI SALİS 

Eşyayı dahiliye için ita olunacak şahadetnamelere dairdir 

Madde 12 — Eşyayı dahiliye için ita olunacak şahadetnameler 
mevaddı atiyeyi münderiç bulunacaklardır. Mahreç gümrüğü mevrid 
gümrüğü teselsül numarası şahadetnamelerin katolunduğu koçanın nu
marası mezkûr şahadetnamenin münderiç bulunduğu kabların adedi 
ve lüzumu halinde eşyanın tarifi ve miktarı velhasıl mürsil eşyayı da
hiliyenin mahreci ve bunların o mal olup olmadığını tahkik ve tedki-
ke medar olan bilcümle izahatı havi olacaktır. 
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Madde 13 — Sahibi eşya şahadetnameleri mahreç gümrüğünün kap-
tanile ikmal edilmiş olduğu halde iade edecek ve işbu şahadetname
lerin havi olduğu kuyudat sahibi eşya tarafından eşyanın hini irsalin
de vermek mecburiyetinde bulunduğu depozitonun reddi veyahut bir 
kefilin feshi kefaleti zımnında mahreç gümrüğüne evrakı müsbite hiz
metini ifa edecektir. 

Madde 14 — İşbu nizamnameye mugayir bulunan kâffei ahkâm 
ilga edilmiştir. Dersaadette nüshateyn olarak tanzim olunmuştşur. 

No. 197 — Maadin Nizamnamesinin 23 üncü maddesine 
müzeyyel fıkrai nizamiye 

25 rebiülahir 1308, 26 teşrinisani 1306 

Her hangi sınıf dan olur ise olsun devleti aliye ve düveli ecnebiye 
memurlarından hiç biri dairei memuriyeti dahilinde bulunan mahaller
de maden imtiyazını haiz olamaz işbu memnuiyet memuriyette bulun
makla beraber icrayı ticaret ve sanata mezun olanlara dahi şamildir. 

No. 198 — Hilafı memnuiyet getirilip derdest ile itak 
olunan üserayı zenciyenin temini ihtiyacatı 

hakkında mazbata 

27 rebiülahir 1308, 28 teşrinisani 1306 

Üserayı Zenciye ticaretinin men'i hakkında müttehaz olan usulün 
temamile temini maksad edemediğinden bahisle bazı ifadat mültemesatı 
havi ingiltere Sefaretinden ita olunan takrir tercümesinin gönderildiğini 
mutazammın Hariciye Nezaretinin tezkeresi melfufile meyanei bendegâ-
nemizde mütalea olundu. Takriri mezkûr tercümesinde bu babda mütte
haz olan memnuiyete rağmen memaliki şahaneye idhal olunup tevkif ve 
itak edilen ve yedlerine itıkname verilen Afrika Üserayı Zenciyesinin 
muahede ve nizamname hilâfına olarak nokatı muhtelifeye dağıtılmak
ta ve bu cihetle bizzarure yine hali esarete giriftar olmakta bulundukla
rından işbu yolsuzluğu men ile memnuiyeti vakıanın temamile muha-
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fazası zımmında Bingazi Sancağile Hicaz ve Yemen Vilâyetlerinde ve 
Dersaadette sureti mahsusada miisafirthaneler tesis ve tevkif olunan bil
cümle üserayı zenciyenin mezkûr hanelerde iskân ve iaşesi ve üsera me-
yanında terbiyeye salih sugar bulunur ise bunların mekâtibi iptidaiye ile 
sanayi mektep ve taburlarına ve askerî muzikalarına idhali ve ifayı hiz
mete müstaid olanların münasib bir maaş mukabilinde hizmetçi sıfa
tile islâm hanelerine verilmesi misillû tedabirin lüzumu ittihazı dermeyan 
olunmuş ve üserayı Zenciye Ticaretinin memaliki şahanede men'i Hüküme
ti seniyece de mültezim olarak bunun için mahsusan bir nizamname dahi 
tanzim ve neşredilmiş olduğuna ve bunlardan derdest ve itak olunanlar 
«ayei ihsanvayei Hazreti Padişahide birer suretle iaşe ettirilmekte ise de 
bunun bir dairei muntazamaya idhalile vukuundan şikâyet olunan su'i 
istimalâtın külliyen refi hal ve maslahata daha muvafık bulunduğuna 
binaen berveçhi muharrer Bingazi ve Trablusgarb Cidde ve Hudeyde 
ile zabtiye arasında olmak üzere Dersaadette birer müsafirhane tesisi 
ve böyle tevkif ve itak olunanlardan erkeklerin leylî olmayan mekâtibi 
iptidaiyeden maada sanayi mektep ve taburlarına ve askerî muzikalarına 
idhali ve masın dahi münasib aylıklarla ve hizmetçi sıfatile islâm hane
lerine verilmesi zımnında ifayı mukteziyatının lâzım gelen dairelere ha
valesi müttehiden bittensib tezkerei mezkûre melfufile beraber arz ve 
takdim kılındı ise de olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti 
veliyülemir efendimizindir. 

28 rebiülâhir 1308, 29 teşrinisani 1306 

tradei seniyei mübelliğ hamiş 

Meclisi Mahsusu Vükelânın işbu mazbatası melfufile beraber man-
suru merabimi nüşur Hazreti Padişahî ve Üserayı Zenciye hakkında 
yapılan muahede ve nizamnamenin temamile muhafazai ahkâmı zımnın
da dermeyan edilen mütalea esasen rehini tensibi âlii cenabı hilâfetpe-
nahî olarak berveçhi istizan ifayı muktezası ve bir de bir zenci ile bir 
zenciyenin izdivacı halinde bunlardan tevellüd edecek çocuğun bura
ların ha vasile ademi imtizacından mı nedendir yaşayamadığı ve fakat 
tzmir cihetlerinde muammer olduğu bittecrübe sabit olmasına nazaran 
zavallı zencilerin hıfzrssıfhatlarına itina yolunda ittihaz edilecek tedabir 
cümlesinden olmak üzere Izmirde Arazii haliyei emiriyeden vali ve muta
sarrıflarla bilmuhabere iskâna müsaid mahaller tedarik edilerek erkek 
ve kadın zencilerin yekdiğerine bittezviç oralarda yapılacak küçük ha
nelere iskân ettirilmesi ve Izmirde İstanbul ve Bingazi ve Yemen ve 
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Cidde de yapılacak misafirhanelerden daha vüs'atli bir misafirhane 
inşa edilerek diğer misafirhanelere vürud edecek zencilerden ekserinin 
posta vapurlarına irkâben badehu dahili vilâyette iskân ettirilmek üzere 
İzmir misafirhanesine nakledilmesi hem üserayı zenciyenin muhafazai 
sıhhatlan sbabının istikmalini hem de tekessürü nüfusdan dolayı Hü
kümetin istifadesini mucib olacağından olveçhile icabının icrası husus
larına iradei seniyei cenabı cihanbâni şerefmüteallik buyurulmuş ol
makla olbabda emrü ferman hazreti veliyiilemrindir. 

No. 199 — Numune hanei Osmanî nizamnamesidir 

18 cemaziyelevvel 1308, 18 kânunuevvel 1306 

BİRİNCİ FASIL 

«.Nümunehanenin maksad ve sureti teşkiline dairdir» 

Madde 1 — Istanbulun münasib bir mahallinde inşa olunmak v e 
Ticaret ve Nafıa Nezaretinin tahtı himayesinde olarak işbu nizamnamei 
mahsus mucibince icrayı muamele etmek üzere Ticaret İdarei umumi-
yesi Başkâtibi Sadetlû Mustafa Şevki ve Dersaadet Ticaret odası Baş
kâtibi izzetlû Ispiraki efendilere bir nümunehanei Osmani teşkili için 
ruhsatı resmiye ita olunmuştur. 

Madde 2 — Nümunehanei Osmaninin teşkilinden maksad memaliki 
mahrusai şahanede hasıl olan bilcümle eşyayı mamule ve mensuce i le 
mahsulâtı mütenevviamn dahilen ve haricen kesbi iştiharı ile istihsal v e 
tezyidi revaç ve rağabatı için numunelerinin bir mahalde cem'i ve umuma 
iraesi ile huruf ve sanayii Osmaniyenin islâh ve terakkisine hizmet et
mek ve ticareti dahiliyenin memaliki ecnebiyece olan revabıt ve müna-
sebatını tamim ve tahkim eylemekten ibarettir. 

Madde 3 — Mezkûr nümunehane şimdilik Ticaret ve Ziraat ve Sa
nayii dahiliyenin hali hazırile mütenasib surette tesis olunup iki şubeye-
takshn olunacaktır. Birinci şube memaliki şahanede hasıl olan mevaddı 
iptidaiye ile eşyayı mamule ve mensuce ve her nevi mahsulâtı arziyenin 
ve ikinci şube rüyet ve tatbikatınca ahali ve erbabı sanaiye mucibi te
yakkuz ve istifade olmak üzere eşyayı ecnebiyenin numunelerini havt 
olacaktır. 
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Madde 4 — Nümunehanenin malûmatı ticariye ve sınaiye itasına 
mahsus bir kalemi olacak ve bu kaleme müracaat edenlere gümrük ta
rifelerine ve eşyanın hasıl olduğu mahal ile istihlâk piyasalannca carî 
olan fiyatlanna ve berren ve badiren nakliyat ve sigorta ücuratının ehven 
suretle icrası tarikinin iraesine ve mubayaa ve satış fiyatile idhalât ve 
ihracatın ne suretle ehven vukua gelebileceğine ve eşyanın muhafazai 
itibarına dair imkân derecesinde malûmatı müfide ita edecektir. 

Madde 5 — Nümunehanenin bir de kütüphanesi olacaktır, işbu kü
tüphanede umum borsalarca neşrolunan fiyat cetvelleri ve ticaret gaze
teleri ve muhteriat numuneleri ve ihtira edenlerin esamisini mübeyyin 
defatir ile mamulâtı sınaiyenin fotoğrafla alınmış resimlerini havî mec
mualar ve ulûmu sınaiyeye ve sanayii tezyineyeye müteallik asarın mec
muaları bulundurulacak ve indelicab müracaat edenlerin nazarı istifa
delerine arzolunacak ve taleb vukuunda bazı fıkralarının istinsahına 
ruhsat verilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

«Numunelerin sureti kabulü hakkındadır» 

Madde 6 — Dahilen ve haricen nümunehaneye gönderilecek eşya 
numunelerinin masarifi mürsillerine aiddir. irsal olunacak numuneler 
mensucattan ise eşyanın cinsine göre heyeti mecmuasının eşkâl ve evsa
fını irae ve tayinine kâfi mertebede bulunmak ve mevzunat ve adediyat-
tan ise kifayet derecede Olmak lâzımdır. 

Madde 7 — Gönderilecek numunelerin üzerlerine eşyanın hasıl ol
duğu mahal ve fiyatını ve tul ve arz misillû tarif atını mübeyyin birer yafta 
vazolunarak ne kadar müddette ne miktar teslim olunabileceğini ve şe
raiti furuhtunu ve teferruatı sairesini müş'ir ayrıca bir de tarifname gön
derilecektir. 

Madde 8 — Nümunehanede bulunan eşya numuneleri teşhir ve irae 
olunarak talib zuhurunda ashabına malûmat verilecek ve ashabının Der
saadette ve memaliki mahrusanın sair taraflarında kumüsyoncu veya 
adamları olmadığı takdirde ita edecekleri talimata tevfikan eşya nümu-
nehsne idaresince ve şehadetnameli dellâllar vasıtasile satılacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

«Nümunehanece istifa olunacak ücurat hakkındadır» 

Madde 9 — Nümunehanenin masarifine medar olmak üzere vaz 



826 

olunacak eşya numunelerinden idarece tanzim ve Ticaret Nezaretince 
tasdik olunacak tarife mucibince ücret alınacaktır. Lâzım gelen ücret nu
muneleri gönderenlerden berveçhi peşin ahzolunarak kendilerine canibi 
idareden makbuz pusulaları verilecektir. 

Madde 10 — Muamelâtı ticariye ve sınaiyeye dair idare kaleminden 
malûmat itası ve cetvel ve mecmuaların istinsahı bir senelik olarak ida
rece tertib olunacak beheri ikişer liralık aboneman biletleri bedellerini 
tediye edenlere mahsus ve münhasır olacaktır. Fakat nümunehaneye her 
kes bilâ ücret duhul edebileceği gibi numune vaz ve teşhir edenlerin 
vaz eyledikleri eşya hakkında isteyecekleri malûmat dahi kendilerinden 
bir şey taleb olunmaksızın ita kılınacaktır. 

Madde 11 — Numuneleri teşhir ve irae edilip de idarenin istih
dam edeceği şahadetnameli dellâllar vasıtasile talibi bulunarak ashabı 
veya kumüsyoncuları marifetile satılan eşyadan bermucibi nizam ahzı 
lâzımgelen dellâliye ücreti idare tarafından istifa olunacaktır. 

Madde 12 — İdarenin hasılatı umumiyesinden masarifi badelifraz 
yüzde yirmisi Dersaadet Ticaret ve Ziraat ve Sanayi odasına ve kusu
ru nümunehane idaresine aid olacak ve idarei mezkûre tarafından be
her sene varidat ve masarifatı havi Ticaret Nezaretine bir muvazene 
defteri ita kılınacaktır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Mevaddı umumiye 

Madde 13 — Mamulât ve mahsulâtı Osmaniyeden memaliki ecne-
biyece hangilerinin daha ziyade müstaidi revaç bulunduğu ve Ticaret 
ve Sanayii Osmaniye noktai nazarmca sair malûmatı müfideyi müş'ir 
ve Devleti Aliye şehbenderlerile gerek memaliki mahrusai şahanede ve 
gerek memaliki ecnebiyede bulunan Osmanlı Ticaret odalarından ma
lûmat istihsaline idarenin salâhiyeti olacağı gibi Rüsumat Emanetince 
idhalât ve ihracatı havi neşrolunacak istatistik cedvelleri ve umuru ti
carete müteallik istenilecek izahat idareye ita kılınacaktır. 

Madde 14 — Memaliki şahanede bulunan fabrikatörler ile tezgâh 
sahiplerinin ve erbabı sanayiin vücuda getirdikleri mamulâtı taklidden 
vikaye için alâmeti farika nizamnamesinden istifade etmek isteyenlerin 
ve ihtira beratı almak arzusunda bulunan muhterilerin teshili muame
lâtı için nümunehane idaresi icrayı tevâssut edebilecektir. 
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Madde 15 — Nümunehane idaresi nümunehaneye vaz olunup ida
re marifetile furuht olunan eşyanın nevi ve miktarı ve kıymetim' ve 
hasıl oldukları mahalleri ve mürşitlerinin esamisini ve cinsleri İslah 
olunmuş eşyanın tafsilâtını mübeyyin bir defter tutup her senenin hi
tamında işbu defterin bir hülâsasını Ticaret Nezaretine ita edecek ve 
Ticaret Gazetesile de neşrettirecektir. 

Madde 16 — Nümunehanenin tesis ve küşadma muktazî sermayeyi 
tedarik etmek ve vaz olunan eşyanın bedelinden dolayı ashabına karşı 
mes'ul olmak ve miktarı sermayesi Ticaret Nezaretince tayin olunmak 
üzere bir Osmanlı Anonim Şirketi teşkiline müessisler mezundur, tşbu 
şirketin nizamnamei dahilisi Hükümeti seniyenin nazarı tedkikine 
arzolunacaktır. Müessisler şirketi teşkil etmeyip de mezkûr sermayeyi 
kendileri tedarik eyledikleri takdirde işbu nümunehanenin tesis ve kü
şad ve idaresinden dolayı vukua gelecek mes'uliyet müessislerine aid 
olacaktır. 

Madde 17 — Mebhusunanh olan nümunehane ruhsatı resmiye itası 
tarihinden itibaren iki sene zarfında tesis ve küşad olunacak ve şayed 
müddeti mezkûrede tesis ve küşad olunamadığı takdirde işbu nizamna
menin hükmü kalmayacaktır. 

No. 200 — Nüfus ve mürur nizamnameleri veçhile cezayi 
nakdî itasından imtina edenlerin hapsile mücazatına 

dair mazbata 

19 cemaziyülevvel 1308, 19 kânunuevvel 1306 

Adana Vilâyetinden Dahiliye Nezaretine varid olup nüfus idaresi
nin müzekkeresile beraber Şûrayı Devlete ita olunan tahrirat tanzimat 
dairesinde kıraet olundu. 

Meallerinde tevellüd edecek çocukların alelusul vukuatını haber 
vermeyen velilerden nüfus nizamnamesi ahkâmınca bir mecidiyeden beş 
mecidiyeye ve nikâh ve talâk ve vefiyata aid vukuatı haber vermeyen 
eimme ve muhtaran ile Rüesayı Ruhaniyeden nizamnamei mezkûrun 
on beşinci maddesile dördüncü ve beşinci afsıllarına tenzil olunan mad
dei nizamiye ahkâmına tevfikan ikişer çeyrek mecidiye ve yedlerinde 
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mürur tezkeresi olmayanlarla tezkeresini vize ettirmemiş bulunanlar
dan mürur nizamnamesinin on sekizinci maddesi mucibince bir beşlik
ten beş beşliğe kadar ve nüfusu mekrtumeden olduğu anlaşılanlardan 
sicilli nüfus nizamnamesinin ahiren tadil olunan dördüncü maddesi ah
kâmına tevfikan bir mecidiye cazeyı nakdî ahzolunması lâzımgelip nü
fusu mektumeden bir mecidiye cezayı nakdiyi vermekten imtina eden
lerin mezkûr dördüncü madde mucibince mecalisi idareye gönderil
mesi nezareti müşarünileyhadan canibi vilâyete iş'ar olunmuş ise de 
bunların dereci mahbusiyetleri hakkında bir gûna sarahat olmamasına 
ve cezayı nakdî alınmak lâzım gelenlerden bazısı doğrudan doğruya 
vermekten imtina ve bazısı da itasında izharı aciz eylemekte olduğu 
cihetle cezayı nakdî istihsal olunmamasının teammümü melhuz olmasına 
mebni salifüzzikir cezayı nakdiyi vermekten imtina edenler hakkında 
ne yolda muamele olunmak lâzım geleceği istifsar olunmuştur. 

icabı ledelmüzakere Ceza Kanununun otuz yedinci maddesinin fıkrai 
ahiresinde yalnız cezayı nakdî hükmolunup ta vermeyen şahsın mücazatı 
nakdiyenin miktarına göre yirmi dört saatten üç aya kadar hapse ko
nulacağı muharrer olduğundan eşhası merkumeden mürur ve nüfus ni
zamnameleri mucibince ahzi lâzım gelen cezayı nakdinin itasından im
tina edenlerin fıkrai mezkûre hükmüne tevfikan hapsedilmelerinin 
usul ittihazı hususu bil'istizan makrunu müsaadei seniyei Hazreti Pa
dişahî olduğu halde olveçhile ifayı muamele olunmasının tamimen 
vilâyat ile müstekillen idare olunan mutasarrıflıklara iş'arı hususunun 
Dahiliye Nezaretine havalesi tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman 
hazreti menlehülemrindir. 

Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai 
müzeyyelesi suretidir 

Şûrayı Devlet Tanzimat dairesinin meyanei bendegânemizde mü-
talea olunan işbu mazbatasında beyan olunduğu veçhile esbabı mebsu-
tadan dolayı nüfus ve mürur nizamnameleri mucibince ahzı lâzım gelen 
cezayı nakdinin ifasından imtina edenlerin ceza kanunnamei hümayu
nunun otuz yedinci maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan hapsedilmele
rinin usul ittihazı meyanei âcizanemizde dahi tezekkür ve tensib olun
du ise de olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

30 cemaziyülevvel 1308, 30 kânunuevvel 1306 
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İradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyrulan işbu tez
kerei samiyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı 
Padişahı şeref müteallik buyrulmuş olmakla olbabda emrü ferman 
hazreti veliyülemrindir. 

e 

No. 201 — Cebeli Lübnanda vaki Nehri İbrahim Anonim 
Su şirketi nizamnamei dahilisi 

/ cemaziyelâhir 1308, 1 kânunusani 1306 

Zirde vazıülimza Pariste mukim erbabı sanattan Mösyö Kozamdl 
ve Beyrutta mukim Mösyö Kozadvar ile yine Beyrutta mukim Banger 
Musa Feriç ve Abdüahad Huzara ve Rızkullah Huzara efendiler Cebeli 
Lübnandan Nehri İbrahimden kanal küşadı ve arazı İskası için 11 safer 
sene 307 ve fi 6. teşrinievvel 1889 tarirli fermanı âli mucibince tarafı 
Devleti Aliyeden Cebeli Lübnanlı Abdüahad Huzara efendiye verilen 
imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için şeraiti âtiyeye tev
fikan bir Anonim Şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve 
merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına tevfi
kan Cebeli Lübnanda vaki Nehri İbrahimden kanal küşadile arazi İskası 
için zirde tarif olunacak hissedaran beyninde bir Osmanlı Anonim Şir
keti teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Nehri İbrahim Su Şirketi olacak ve 
tabiiyeti sıfatile tabiî Devleti Aliyenin Cebeli Lübnanda mer i olan ka-
vanin ve nizamatına tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Lübnandan Barjada olacak ve me
maliki Osmaniyendrr sair mahallerinde ve memaliki ecnebiyede dahi 
şubeleri bulunabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya 
müddeti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müd
deti olan yetmiş beş seneden ibaret olacaktır. 
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ÎKİNCİ FASIL 

imtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz Huzara efendi suretleri işbu nizamna
mei dahiliye melfuf olan mukavele ve şartname ahkâmınca ba fermanı 
âli kendisine verilen hukuk ve taahhüdatı şirkete devretmiş ve şirket 
sahibi imtiyaz sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve vazaifce anın makamına 
kaim olmuştur. Binaenaleyh sahibi imtiyaz fermanı âli ile imtiyaza mü
teallik kâffei evrakı şirkete teslim etmeğe mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi dört yüz bin franktan ibaret olup 
beheri beş yüz frank sekiz yüz hisseye munkasemdir. Heyeti Umumiye
nin işbu sermayeyi yüzde elli derecesine kadar tezyid etmeğe salâhiyeti 
olacaktır. 

Madde 7 — Şirketin sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu is
tihsal olunduktan sonra sureti katiyede teşekkül etmiş addolunacak ve 
tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfının 
tediyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asli
yeye tahvil edilecektir. Şirketin hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve 
diğer tarafı Fransızca veya sair lisanlar ile tanzim olunacaktır. Serma
yenin baki kalan doksanı şirketin ihtiyacatına göre Meclisi idarenin 
kararile Dersaadet vesair lâzım gelen mahallerde elsinei muhtelifede 
çıkan resmî ve gayri resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfi
yet olunarak mutalebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye oluncaya değin sene-
dat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye 
olunmadıkça kabili havale ve furuht olamayacaktır. Ve bunların ha
vale ve furuhtu şirketin defterine kaydedilerek ziri bayi ile müşteri ve 
müdirandan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti 
havale ve furuhtu senedde dahi zikr ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı 
tediye olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer 
bulunacaktır. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkisam değil
dir. Ve şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hissedarın varis veya 
dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin talihti hacze 
vaz'ını taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale ede
mezler ve istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti 
umumiyenin kararlatın kabule mecburdurlar. 
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Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahiplerinden teahhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete 
hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itbiraen senevî yüzde altı 
hesabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen senedat 
ashabı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi satmağa salâhi
yeti olacaktır. 

Ve bu makule satılması lâzımgelen hisse senedatının numaralan 
gazeteler vasıtasile neşr ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş gün son
ra şirket hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı Adliyeye mecbur olmamak 
ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve Paris borsa
larında ve borsalarda henüz alınıp Satılması kabul olunmamış ise mü
zayede tarikile hisseleri sattıracaktır. Bu veçhile furuht olunan sene
dat iptal olunacak ve müşterilere eski senedlerin numaralarını havi ol
mak üzere yeni senedat ita kılınacaktır. Şirketin matlubu tevkif olun
duktan sonra fazlası satılan hisse senedatının ashabına ita ve esmanı 
mezkûre şirketin tesviyei matlûbuna kifayet etmediği takdirde noksanı 
kendisinden taleb ve istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafın
dan mansup ve beşten on bire kadar azadan mürekkeb bir Meclisi ida
reye ihale olunacak ve şu kadar ki ilk üç sene müddet için teşkil olu
nan meclisi idare heyeti Pariste Mösyö Emilgöz Beyrutta Musa efendi 
Feriç ve Zırkullah Huzara efendiler Mösyö Edvar Göz ve Cebeli Lüb-
nanda Süreba kariyesinde Abdülahad Huzara efendi nam zatlardan iba
ret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umumiyenin tasvibine arzolun-
mak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Üç sene müddet için tayin olunan azanın müddeti 
memuriyetleri hitam bulduktan sonra Meclisi İdareye intihab oluna
cak azanın ilk teceddüdünde kur'a ile ve andan sonra kıdem itibarile 
her sene bir veya ikisi çıkanlarak yerlerine aharı intihab ve tayin kılı
nacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi İdarenin içtimai icabı maslahata tâbi olacak 
ise de ayda bir defa toplanması lâbüddür. Müzakeratın muteber olması 
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lâakal nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi ida
renin kararları hazır bulunan azanın ekseriyeti arasile muteber olur. 
Tesavii ara vukuunda keyfiyet içtimai âtiye talik edilir ve anda dahi 
tesavii ara vukubulur ise mevzuubahis olan madde reddolunr. 

Madde 15 — Meclisi İdarenin müzakeratı zabıt defterine kaydolu
nur ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan aza tarafından imza 
edilir. Zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak için reis 
veya vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri şirketin yirmi beş 
hisse senedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure şirketin 
sandığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılmaya
caktır. Bunların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damga 
vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının vefatı 
veya istifası vukuundan veya sair bir sebepden dolayı bir veya bir kaç 
aza yeri münhal kalır ise meclisi idare anların yerine muvakkaten aza 
tayin eyliyecek ve intihabı kat'î gelecek heyeti umumiye tarafından icra 
olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis ve reis 
vekili intihap eder ve reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet etmek üzere 
azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya muvak
katen gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet etmek 
üzere azadan birini tayin edebîlirler. Şu kadar ki vekâlet edecek azanın 
kendi reyinden başka birden ziyade reyi olmayacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidarı tanımı haizdir. Ve bundan maada sulh olmak ve hakem tayin 
etmek salâhiyetine dahi malikdir. Ve hesabatını tanzim ile heyeti umu
miyeye arz ve tevzi olunacak temettüün miktarını teklif eder. Meclisi 
idarenin reisi gerek müddei ve gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru ma-
hakimde bizzat veya bilvekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut temamen azasından bir 
veya bir kaç zata bavekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi ca
riyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil 
eyleyebilir. 
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Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temettüattan 
başka mecliste hazır bulunacaktan günler için bir ücret dahi ahzede-
ceklerdir. îşbu ücretin miktan heyeti umumiye tarafından tayin kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

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

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene şehri kânunusani zarfında 
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 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal beş his
seye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkeb olacaktır. Heyeti umu
miyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hissedaranın her 
beş hisse için birer reyi olacak ve şu kadar ki yirmiden ziyade reyi ola
mayacaktır. 

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

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten 
şirket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse senedatına malik hissedar
lar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede hazır 
bulunacak hissedaranın mutasarrıf olduklan hisselerin salifüzzikir bir 
rub'a müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini on gün 
zarfında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim etmeleri 
davetnamelerde ihtar olunacaktır. İşbu heyeti umumiyenin defai ulâ 
içtimaında hazır bulunan hissedaranın asaleten ve vekâleten hamil ol
duklan hisse senedatının miktarı derecei kifayede olmadığı halde he
yeti umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet edilir. 

îşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin miktan 
ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karaT verilmiş 
olan hususat hakkında icrayı müzakerat edeceklerdir ve bu veçhile ce
reyan eden müzakerat mer'i ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile ikin
ci içtima beynindeki müddet on beş günden dun ve bir mahdan ziyade 
olmayacak ve ikinci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab eden
lere gönderilecektir. 
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Madde 28 — Heyeti Umumiyede Meclisi İdare Reisi riyaset eder 
ve Reis mevcud olmadığı halde Meclisi İdare azası içlerinden birini 
Reis vekâletine intihab eylerler. Heyeti Umumiyede hazır olup en zi
yade hisseye malik olanlardan iki hissedar rey toplamak hizmetini ifa 
eder. Heyeti Umumiye kâtibi Reis ile rey toplamağa memur olanlar 
taraflarından tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti Umumiyede müzakere olunan hususata ekse
riyeti âra ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddın cedveli Mec
lisi İdare tarafından tanzim edilir. İşbu cedvele dahil olacak mevad 
Meclisi İdarenin teklifatı ile Heyeti Umumiye azasından olup hamil 
olduğu hisselerin bedeli şirket sermayesinin lâakal yüzde yirmi beşine 
baliğ olan hissedaran taraflarından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün 
evvel vukubulacak teklifattan ibaret olacaktır. 

İşbu cedvele dahil olmayan hususat Heyeti Umumiyede müzakere 
olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti Umumiye bilcümle hesabatın tedkiki için ge
rek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddid müfettiş ta
yin eder. 

Madde 31 — Heyeti Umumiye şirketin umur ve mesalihine dair 
her sene Meclisi İdare tarafından takdim olunan lâyiha ile hesabata 
dair müfettişler tarafından verilen raportu kıraat eder ve bunları ledel-
müzakere ya kabul veyahut reddeder. Ve hissei temettüü tayin eyler 
Tebdili iktiza eden Meclisi İdare azasının yerlerine diğerlerini nasb eder 
ve şirketin bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakere karan 
kat'î ita ve Meclisi İdarenin kabeylerse iktidannı tevsi eyler. Fakat 
Heyeti Umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin lâakal 
sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça ser
mayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti Umumiyenin zabtolunan müzakeratı bir def

teri mahsusa kayıd ve ziri Heyeti Umumiye Reisi ile rey toplamağa me

mur olanlar ve kâtib tarafından imza edilir. Heyeti Umumiyenin her 

içtimamda hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her 

birinin hamil olduğu hisselerin miktannı mübeyyin bir cedvel tanzim 

ile mevcud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o .günkü va

rakasına rabıt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclülihticaç ibraz olunacak Heyeti Umumiyenin za-
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bit sureti veya fıkaratı müstahrecesi Meclisi idare Reisi veya vekili tara
fından imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti Umumiye tarafından işbu nizamname ahkâ
mına tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya muhalif 
reyde bulunan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hesebatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından becF 
ile kânunuevvelin 31 inci günü hitam bulur. Fakat birinci senei maliye 
müstesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi kânu- -
nuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır. Mec
lisi İdare her sene nihayetinde şirketin matlubat ve düyunatını havi 
bir defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve he-
sabatı Heyeti Umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae 
ve tebliğ edecek ve hini içtimaında takdim eyliyecektir. Heyeti Umumi
yeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr defterleri 
ve hesabatı mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmate 
mahsup akçe beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvelâ bilâ 
istisna hisselerin cümlesine faiz olarak yüzde beş ve saniyen ihtiyat ak
çesini teşkil etmek üzere yüzde beş ifraz olunduktan sonra kusurunun 
yüzde onu mütesaviyen müdirana ve yüzde kırk beş hissei temettü na-
mile hissedarana tevzi edilir ve baki kalan akçe dahi müessis sıfatile 
Mösyö Emilgöz ve Musa Feriç ve Rızkullah ve Abdülahad Hazra efen
diler beyinlerinde mütesaviyen tevzi olunacaktır. 

Madde 37 — Heyeti Umumiye hisse senedatının her sene bir mik
tarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı safiyeden her 
sene yüzde beş miktar akçenin ifrazına karar verebilir. 

Ve şu halde kura isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei te
mettü verilecek ve fakat faiz ita olunmayacaktır. 
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YEDİNCİ FASIL 

İhtiyat akçesi 

Madde 36 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı seneviyeden 
müfrez yüzde beş miktardan hasıl olacak ihtiyat akçesi masarifi fevka
lâde ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçenin miktarı şir
ket sermayesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi 
ifraz olunmayacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde beş faiz itasına 
kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edilebilecek
tir. 

Madde 40 — Şirketin inkizayı müddetinde bilcümle teahhüdatı ifa 
ve hesabatı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle his
sedaran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 

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 şirketin müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini tek
lif edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile bir
leşmesi 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 umu
miyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti munkaziye oldukta veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesih olundukta içtima eden heyeti umumiye şirketin 
sureti kat'ı muamelât re hesabanna karar verecek ve ka'ı hesap için bir 
veya bir kaç memur tayin edecektir. Heyeti umumiye şirketin mevcut 
olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar 
ve salâhiyetini istimale devam edecektir. 

Kat'ı muhasebe memurları heyeti umumiyenin kararı ve hükümeti 
seniyenin müsaadesile şirketi mefsuhanın hukuk ve senedat ve teahhü-
datını diğer bir şirkete veya ahar bir kimseye devir ve ferağ edebilecek
lerdir. 
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Madde 44 — îşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husu-
sata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket serma
yesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran hazır 
olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 

1 cemaziyülahır 1308 1 kânunusani 1306 

No: 202 — tcra Kanununun 39 uncu maddesine 2 şaban 1299 
tarihinde tezyil olunan fıkraya zeylen kaleme 

alman fıkrai kanuniye 

8 cemaziyelâhir 1308, 6 kânunusani 1306 

Kezalik akdi nikâh ve feshi nikâh maddelerinden mütevelldd na
faka davaları hakkında patrikhane ve Metropolit ve murahhasahane 
meclislerinden verilecek kararı intihailerin icraatında hapsi lâzımgelen 
medyunlar için ashabı matlubdan iaşe masrafı alınmayacaktır. 

No: 203 — Selanik Manastır Osmanlı Demiryolu Şirketinin 
nizamnamei dahilisi 

8 cemaziyelâhir 1308, 7 kânunusani 1306 

Zirde vazıülimza Berlin Doyçe Bankası Selânikten bed' ile Kara-
ferye ve Ağustos ve Vodinadan veya civarından geçilerek ve tarafı 
Hükümeti seniyeden tasdik buyrulacak güzergâhı takib ederek Manas
tıra kadar bir demiryolu hattile bilcümle müştemilâtının inşasile ida
re ve işletilmesi için 13 rebiülevvel 1308 tarihli fermanı âli mucibince 
tarafı Devleti Aliyeden mezkûr Berlin Doyçe Bankası için hareket eden 
Mösyö Alferd Kavollaya verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhü-
datın icrası için şeraiti atiyeye tevfikan bir Anonim Şirketi teşkil eyle
miştir. 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi 
beyanındadır 

Madde 1 —Teati olunan mukavelede tayin olunan demiryollarını 
zikrolunan mukavelename ile şartname ahkâmına tevfikan inşa ve ida-
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resile işledilmesi için zirde tarif olunacak hissedaran beyninde bir os
manh Anonim Şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Selanik Manastır Osmanlı Demiryolu 
Şirketi olacak ve tabiiyeti sıfatile tabii Devleti Aliyenin Kavanin ve ni
zamatı umumiyesine tâbi bulunacaktır. 

Madde 3— Şirketin merkezi Dersaadette veya memaliki Osmani-
yenin sair bir mahallinde olacak ve memaliki ecnebiyede dahi şubeleri 
bulunabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya müd-
«deti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 
olan doksan dokuz seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

İmtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Doyçe Bank suretleri işbu nizamnamei dahiliye melfuf 
olan mukavele ve şartname ahkâmınca bafermanı âli kendisine verilen 
hukuk ve taahhüdatı şirkete devretmiş ve şirket sahibi imtiyaz sıfatını 
haiz ve kâffei hukuk ve vezaifçe anın makamına kaim olmuştur. Bina
enaleyh sahibi imtiyaz fermanı âli ile imtiyaza müteallik kâffei evrakı 
şirkete teslim etmeğe mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi zirde tayin olunan hisse senedatın-
dan ve hatların inşası masarifine göre ihraç olunacak tahvilâttan ibaret 
bulunacak ve hisse senedatından ibaret bulunan sermaye yirmi milyon 
franktan ibaret olup her biri beş yüz franklık olmak üzere hakkı tekad-
dümü haiz yirmi bin aded senedat ile yirmi bin adedi adi senedata mün-
kasemdir. Heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüzde elli derecesine ka
dar tezyid etmeğe salâhiyeti olacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istih
sal olunduktan sonra sureti kat'iyede teşekkül etmiş addolunacak ve 
tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfının te
diyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye 
tahvil edilecektir. Şirketin hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer 
tarafı Fransızca veya sair lisanlar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin 
baki kalan doksanı şirketin ihtiyacatına göre Meclisi idarenin kararile 
Dersaadet vesair lâzımgelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan res
mi ve gayri resmî bazı gazetelerle oluz gün evvel ilânı keyfiyet oluna* 
rak mutalebe olunacaktır. 
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Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye oluncaya değin senedat 
ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye olun
madıkça kabili havale ve furuht olamayacaktır. Ve bunların havale ve 
furuhtu şirketin defterine kaydedilerek ziri bayi ile müşteri ve mudi-
randan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti ha
vale ve furuhtu senedde dahi zikr ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı 
tediye olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer 
bulunacaktır. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkisam değil
dir ve şirket her hisse için bir sahip tanır bir hissedarın varis veya da-
yinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını 
taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler 
ve istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti umumi
yenin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
•senedatının sahihlerinden teahhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete 
"hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevî yüzde altı 
hesabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen senedat as
habı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi satmağa salâhiyeti 
•olacaktır. Ve bu makule sathnası lâzım gelen hisse senedatının numara
ları gazeteler marifetile neşir ve Hân olunarak tarihi ilândan on beş gün 
sonra şirket hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olmamak 
ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve Berlin Borsalarında 

.<we borsalarda henüz alınıp satılması kabul olunmamış ise müzayede ta
rikile hisseleri sararacaktır. 

Bu veçhile furuht olunan senedat iptal olunacak ve müşterilere es
ki senedlerin numaralarını havî olmak üzere yeni senedat ita kılınacak
tır. Şirketin matlubu tevkif olunduktan sonra fazlası satılan hisse sene
datının ashabına ita ve esmanı mezkûre şirketin tesviyei matlubuna ki-

-fayet ermediği takdirde noksanı kendisinden taleb ve istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesaimi heyeti umumiye tarafından 
marnım ve beşden on beşe kadar azadan mürekkep bir meclisi idareye 
ihale olunacak ve meclisi idare Dersaadette içtima edecektir. Ve şu ka-
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dar ki ilk üç sene müddet için teşkil olunan meclisi idare heyeti evvelâ 
Dersaadette rüsumat emaneti celilesi müsteşarı Saadetlû Bertram efendi 
Hazretleri saniyen Berlinde Drezdenr Bank nam bankanın Müdürü Mös
yö Ojen Gotman salisen Stütgardda ve Vertemberkişe Frayns Bank 
Müdürü Mösyö Alferd Kavolla rabian Dersaadette Müdürü Umumî Mös
yö Otofon Kül man hamisen Berlinde Almanya Meclisi Mebusanı azasın
dan Mösyö Eşrâder Sadisen Berlinde Doyçe Bank Müdürü ve Almanya 
Meclisi Mebusanı azasından Mösyö Doktor Simens nam zatlardan ibaret 
olup tasdiki memuriyetleri heyeti umumiyenin tasvibine arzolunmak lâ-
zrm gelmeyecektir. 

Madde 13 - Üç sene müddet için tayin olunan azanın müddeti me
muriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye intihap olunacak aza
nın ilk teceddüdünde kur'a ile ve andan sonra kıdem itibarile her sene 
bir veya ikisi ç&arılarak yerlerine aharı intihap 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. Müzakeraun muteber olması 
lâakal nısfından ziyade azanın bizzat veya bilvekâle huzuruna menuttur. 
(on dokuznucu maddeye müracaat olunması) Meclisi idarenin kararlan 
hazır bulunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur. Tesavii âra vuku
unda keyfiyet içtimai atiye talik edilir ve anda dahi tesavii âra vuku-
bulursa mevzuubahis olan madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kayıd olu
nur ve ziri reis ile hazırı bilmedi» bulunan aza taraflanndan imza edi
lir. Zabtın sureti veya bir fıkrai mahreceai muteber olmak için reis veya 
vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri şirketin on hisse se
nedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure şirketin sandığına 
tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılamayacaktır. Bun-
lann üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damga vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının vefan ve
ya 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'î gelecek heyeti umumiye tarafından icra oluna
caktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis ve reis 
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vekili intihap eder ve reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet etmek üze
re azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya muvak
katen gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet etmek 
üzere azadan birini tayin edebilirler şu kadar ki vekâlet edecek azanın 
İçendi reyinden başka birden ziyade reyi olamayacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidarı tâmmı haizdir. Ve bundan maada sulh olmak ve hakem tayin 
etmek salâhiyetine dahi maliktir. Ve hesabatını tanzim ile heyeti umu
miyeye arz ve tevzi olunacak temettüün miktarını teklif eder. Meclisi 
idarenin reisi gerek müddei ve gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru mu-
hakimde bizzat veya bilvekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut temamen azasından b i r 
veya bir kaç zata bavekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi ca
riyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil 
eyleyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekieri hissei temettü attan 
başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahzede-
ceklerdir. İşbu ücretin miktarı heyeti umumiye tarafından tayin kıl mır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 23 — Sureti muntazamada akdi içtima eden heyeti umumi' 
ye bilcümle hissedaranın vekilidir. 

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene ibtidaki altı ay zarfında 
meclisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi i ç 
tima eder bundan başka meclisi idare icabettikçe sureti fevkalâdede ola
rak heyeti umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal hakkı 
tekaddümü haiz veya adi otuz hisseye malik olan bilcümle hissedarandan 
mürekkep olacaktır. Heyeti umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâle
ten hazır bulunan hissedaranın hakkı tekaddümü haiz olsun veya adi ol
sun her otuz hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki nihayet yüzden zi
yade reyi olamayacaktır. 
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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 şir
ket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse senedatına malik hissedarlar 
hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede hazır 
bulunacak hissedaranın mutasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikir bir 
rub'a müsavi olduğu anlaşılmak üzere hisse senedlerini on gün zar
fında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim etmeleri 
davetnamelerde ihtar olunacaktır. 

îşbu heyeti umumiyenin def'ai ulâ içtimaında hazır bulunan his
sedaranın asaleten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mik
tarı derecei kifayede olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak 
içtimaa davet edilir. 

tşbu 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 beş günden 
dun ve bir malıdan ziyade olmayacak ve ikinci içtimain davetnameleri 
yirmi gün evvel icabedenlere gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti Umumiyede Meclisi idare Reisi riyaset eder, 
ve reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden 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 tarafla
rından tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti Umumiyede müzakere olunan hususata ekse
riyeti âra ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddm cedveli 
Meclisi îdare tarafından tanzim edilir. İşbu cedvele dahil olacak me-
vad Meclisi İdarenin teklifatı ile Heyeti Umumiye azasından olup ha
mil olduğu hisselerin bedeli şirket sermayesinin lâakal yüzde onuna 
baliğ olan hissdaran taraflarından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün 
evvel vukubulacak teklifattan ibaret olacaktır. 

İşbu cedvele dahil olmayan hususat Heyeti Umumiyede müzakere, 

olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti Umumiye bilcümle hesabatın tedkiki için ge-
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rek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddid müfettiş tayin 
eder. 

Madde 31 — Heyeti Umumiye şirketin umur ve mesalihine dair her 
sene Meclisi İdare tarafından takdim olunan lâyiha ile hesabata dair 
müfettişler tarafından verilen raportu kıraat eder ve bunları ledelmü-
zakere ya kabul veyahut reddeder ve hissei temettüü tayin eyler. Tebdili 
iktiza eden Meclisi İdare azasının yerlerine diğerlerini nasbeder ve şir
ketin bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakere kararı kat'î ita 
ve Meclisi İdarenin icabeylerse iktidarını tevsi eyler. 

Fakat Heyeti Umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesi
nin lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olma
dıkça sermayesinin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti Umumiyenin zaptolunan müzakeratı bir def
teri mahsusa kayıd ve ziri Heyeti Umumiye Reisi dle rey toplamağa 
memur olanlar ve kâtib taraflarından imza edilir. Heyeti Umumiyenin 
her içtimaında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her 
birinin hamil olduğu hisselerin miktarını mübeyyin bir cedvel tanzim 
ile mevcud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü va
rakasına rapt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclülihticaç ibraz olunacak Heyeti Umumiyenin 
zabıt sureti veya fıkaratı müstahrecesi Meclisi IdaTe Reisi veya vekili 
tarafından imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti Umumiye tarafından işbu nizamname ahkâ
mına tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya muhalif rey
de bulunan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri 
beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından bed* 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat birinci senei 
maliye müstesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi 
kânunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır. 
Meclisi İdare her sene nihayetinde şirketin matlubat ve düyunatını havi 
bir defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesa
batı Heyeti Umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae 
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ve tebliğ edecek ve hini içtimaında takdim eyliyecektir. Heyeti Umumi
yeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr defterleri 
ve hesabatı mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temeltüatın sureti taksimi ve resülmale mahsub 
akçe beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden hakkı te-
kaddümü haiz olan hisselere faiz olarak tediye olunan sermaye üzerine 
yüzde beş tevzi olunduktan sonra fazlasından yüzde beşi ihtiyat akçesi 
için ifraz ve yüzde beşi müdiran beyninde mütesaviyen taksim ve hakkı 
tekaddümü haiz olan hisselere betekrar yüzde bir faiz tevzi birle adi hisse
lere dahi tediye olunan sermaye üzerine yüzde dört faiz tevzi kılınacaktır 
ve kusuru bilâ istisna bilcümle hissedarana hissei temettü namile tevzi 
edilecektir. Selanik Manastır hattı küşad olununcaya değin inşaat müd-
detince hakkı tekaddümü haiz olan hisselere senevî yüzde beş hesabile 
başkaca faiz ita olunacaktır. 

Madde 37 — Heyeti Umumiye hisse senedatının her sene bir mik
tarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı safiyeden her 
sene yüzde bir miktar akçenin ifrazına karar verebilir. 

Ve şu halde kur'a isabet eden hisse senedatı için kamakân hissei 
temettü verilecek ve fakat faiz ita olunmayacaktır. 

YEDİNCİ FASIL 

ihtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı seneviyeden 
müfrez mebaliğden hasıl olacak ihtiyat akçesi masarifi fevkalâde ve 
gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçenin miktarı şirket ser
mayesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz 
olunmayacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hakkı tekaddümü haiz beher hisse 
başına yüzde beş faiz veya temettü itasına kifayet etmediği takdirde 
noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edilebilecektir. 

Madde 40 — Şirketin inkizayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle hisse
daran beyninde taksim olunacaktır. 
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SEKİZİNCİ FASIL 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kat'ı 
muamelâtı beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi İdare her ne vakit ve her ne sebeble olur ise 
olsun Heyeti Umumiyeyi içtimaa davetle şirketin müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat' muamelâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini teklif 
edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile birleş
mesi maddeleri Hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

Madde 42 — Meclisi İdare şirket sermayesinin üç rub'u zayi ol
duğu halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek üzere Heyeti 
Umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti munkaziye 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 kaç memur tayin edecektir. Kat'ı muamelât ve hesabat 
olundukta evvel beevvel hakkı tekaddümü haiz olan hisselerin bedeli ve 
badehu adi hisselerin bedeli tesviye olunacak ve kusuru bilâ istisna bil
cümle hisselere tevzi edilecektir. Heyeti Umumiye şirketin mevcud ol
duğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar ve 
salâhiyetini istimale devam edecektir. Kat'ı muhasebe memurları Heyeti 
Umumiyenin kararı ve Hükümeti seniyenin müsaadesile şirketi mefsuha-
nın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete veya ahar bir kim
seye devir ve ferağ edebileceklerdir. 

Madde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husu-
sata karar vermek üzere davet edilecek Heyeti Umumiyede şirket ser
mayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran ha
zır olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 

Sahibi imtiyaz 
(İmza) Raif (İmza) Alferd Kavolla 

İşbu nizamnamei dahilî Dersaadet bidayet mahkemesi mukavelât 
muharrirliğinin defteri mahsusuna aynile kaydolunmuştur. 

9 kânunusani 1306 
(İmza) tstepan 
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No. 204 — Selanik Osmanlı Anonim Su Şirketi 

Nizamnamei Dahilisi 

10 Cemaziyelâhir 1303, 9 kânunusani 1306 

Zirde vaziülimza Morlüvelide sakin mühendis Mösyö Lüsban Kinot 
Belçika ayanından olup Monste sakin Mösyö Viktor Nerslen Monj ve Brük
sel Meclisi Belediyesi azasından Mösyö Şarl Panş Belçika Devleti Demir
yolları Sermühendisi Mösyö o jen Bimelmanş, Brükselde ashabı emlâk
ten Mösyö Alber Parmanite, Brükselde Mühendis Mösyö Amde Roben 
ve mumaileyhimden Mösyö Kinot ve Bimelmans ve Panş ve Parmanite 
Sular Şirketi Müdürü sıfatile hareket ederek Selânikte sular icrası için 
lâzım gelen imalâtın icrasile idare ve işletilmesi için 12 ramazan 1305 
tarihli Fermanı Âli mucibince tarafı Devleti Aliyeden tüccardan Nemli-
zade İzzetlû Hamdi Efendiye verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen ta-

ahhüdatın icrası için şeraiti âtiyeye tevfikan anonim şirketi teşkil eyle
mişlerdir. 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkil ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına tevfikan 
Selanik Şehrinde sular tevzii ameliyatı icrasile idare ve işledilmesi için 
zirde muharririni imza ile tertip ve ihracı zirde kararlaşdırılan hisseler 
ashabı beyninde bir Osmanlı Anonim Şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Selanik Suları Osmanlı Şirketi olacak 
ve tâbiiyeti sıfatile Devleti Aliyenin kavanin ve nizamatı umumiyesine 
tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Selânikte olacak ve memaliki Osma-
niyenin sair bir mahallinde veya memaliki ecnebiyede daha şubeleri 
bulunabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya müd
deti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 
olan elli bir seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

imtiyazın Şirkete devri beyanındadır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz Hamdi Efendi canibi Hükümeti Se
niyeden kendisine verilen imtiyaz ile ana merbut veya andan münbais 
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olan kâffei hukuk ve imtiyazat ve menafii şirkete devretmiş ve şirket 
sahibi imtiyaz sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve vezaifçe onun makamına 
kaim olmuştur. Binaenaleyh sahibi imtiyaz fermanı âli ile mukavelât 
ve imtiyaza müteallik kâffei evrakı ve senedatı şirkete teslim etmeğe 
mecburdur. Fermanı Âli için avaid ve keşfiyat ve vekâlet ve ücret gibi 
vuku bulan masarifi muhtelife için icab eden tarafa tediyesi lâzım gelen 
mebaliğ en evvel akdi içtima edecek Heyeti Umumiye tarafından tayin 
olunacaktır. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi beş milyon franktan ibaret o lup 
beheri beş yüz franklık on bin hisseye münkasemdir. Ameliyatın masa
rifine göre tahvilât dahi tertib ve ihraç kılınabilecektir. Heyeti umu
miyenin işbu sermayeyi yüzde elli derecesine kadar tezyid etmeğe se-
lâhiyeti olacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istih
sal olunduktan sonra sureti ıkat'iyede teşekkül etmiş addolunacak ve 
hissedar yazılanlara tediye ettikleri tekasiti mübeyyin muvakkat sene
dat verilecek ve sermayenin nısfının tediyesinde ashabı yedinde bulu
nan senedatı muvakkate senedatı asliyeye tahvil edilecektir. Şirketin 
hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fransızca veya sair 
lisanlar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin baki kalan yüzde doksanı 
şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile Dersaadet vesair lâ
zım gelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî ve gayri resmî ba
zı gazeteler ile lâakal otuz gün evvel ilânı keyfiyet olunarak mütalebe 
olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye oluncaya değin se
nedat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye 
olunmadıkça kabili havale ve furuht olamıyacaktır ve bunlann havale 
ve furuhtu şirketin defterine kayıd edilerek ziri bayi ile müşteri ve mü-
dirandan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti 
havale ve furuhtu senette dahi zikir ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı 
tediye olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer 
bulunması caiz olabilecektir. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkisam de
ğildir ve şirket her hisse için bir sahib tanır. Bir hissedarın varis ve 
dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâtkinin tahtı hacze vaz'ını 
taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler 
ve istifai hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile Heyeti Umu
miyenin kararlarını kabule mecburdurlar. 
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Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmıyan hisse 
senedatının sahihlerinden teahhüratı vakıadan dolayı İhtan keyfiyete 
hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevî yüze 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 numara
lan gazeteler vasıtasile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş gün 
sonra şirket hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olma
mak ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve mahallî 
borsalannda ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul olunmamış ise 
müzayede tarikile hisseleri sattıracaktır. Bu veçhile furuht olunan sene
dat ibtal olunacak ve müşterilere eski senetlerin numaralarını havi ol
mak üzere yeni senedat ita kılınacaktır. Satılan senedin esmanı hasılası 
hissedarın şirkete olan deynine hasr ve tahsis olunur ve noksanı andan 
taleb olunacağı gibi fazlası var ise ana ita olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafından 
mansub ve beşten dokuza kadar azadan mürekkeb bir meclisi idareye 
ihale olunur. Ve şu kadar ki ilk üç sene müddet için teşkil olunan mec
lisi idare heyeti Selanik Vilâyeti Zabıta Müdürü Musa bey ve Selânikte 
ashabı emlâkten Tevfik bey ve Selânikte dava vekili Salim efendi ve 
Morlovelide mühendis Mösyö Lüsiyen Kinot ve Brükselde sakin olup 
Belçika demiryolları sermühendisi Mösyö o j en ve Bimelmans ve Brük
selde Belediye azasından Mösyö Şarl Panş ve Brükselde dava vekili 
Mösyö Alber Parmanite nam zatlardan ibaret olup tasdiki memuriyet
leri Heyeti 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 andan sonra kıdem itibarile her 
sene bir veya ikisi çıkanlarak yerlerine ahan intihab ve tayin kılına
caktır. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi olacak 
ise de ayda bir defa toplanması Iâbüddür. Müzakeratın muteber olması 
lâakal nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi ida-
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rinin kararları hazır bulunan azanın ekseriyeti arasile muteber olur. 
Tesavii ara vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik edilir. Ve anda dahi 
tesavii ara vuku bulur ise mevzuubahis olan teklif reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kaydolu
nur ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan azadan biri tarafından imza 
edilir zabtın sureti veya bir fıkrai muhricesi muteber olmak için reis 
veya vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — îdare meclisi azasından her biri şirketin elli hisse 
senedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure şirketin sandığı
na tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılmıyacaktır. 
Bunların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damga vurula
caktır. 

Madde 17 — Meclisi İdare 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 onların yerine muvakkaten aza 
tayin eyliyecek ve intihabı kat'î gelecek Heyeti Umumiye tarafından 
icra olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi İdare 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 ikamet edenler veya 
muvakkaten gaybubet edenler esnayi müzakeratta kendilerine vekâlet 
etmek üzere refiklerinden azadan birini tayin edebilirler. Şu kadar ki 
vekâlet edecek azanın kendi reyi dahil olduğu halde ikiden ziyade reyi 
olamıyacaktır. 

Madde 20 — Meclisi İdare Şirketin umur ve "emvalinin idaresi için 
iktidarı tamı haizdir ve hatta sulh olmak ve hakem tayin etmek salâhi
yetine dahi maliktir ve heyeti umumiyeye arzolunacak hesabatı tan
zim ile tevzi olunacak temettüün miktarını teklif eder. Meclisi İdare 
reisi gerek müddei ve gerek müddeialeyh sıfatile huzuru mehaıkimde 
bizzat veya bilvekâle vekâlet eyler 

Madde 21 — Meclisi İdare mevaddı mahsusa ve bir müddeti mu
ayyene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut tamamen azasından 
bir veya bir kaç zata bavekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi 
cariyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı 
tevkil eyliyebilir. 

T . ı c. 6 F. M 
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Madde 22 — Meclis azası hasılatı safiyeden kendilerine tahsis kı
lınacak hisseden başka mecliste hazır bulanacakları günler için bir üc
ret dahi ahzedeceklerdir; işbu ücretin miktarı heyeti umumiye tarafın
dan tayin kılınır. Bu ücretin yekûnu mü d i randan beheri için senede 
üç bin franktan dun olmayacaktır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL; 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 23 — Sureti muntazamada akdi içtima eden heyeti umumiye 
umum hissedarın heyeti mecmuası makamında bulunur. 

Madde- 24 — Heyeti umumiye her sene iptidaki altı ay zarfında mec
lis tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi içtima eder 
bundan başka meclisi idare icab ettikçe sureti fevkalâdede olarak heveti 
umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal yirmi 
beş hisseye malik olan hissedarandan mürekkep olacaktır. Heyeti umu
miyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hissedaranın 
her yirmi beş hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki her bir hisse
darın yirmi beşden ziyade reyi olamıyacaktır. 

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

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten vc gerek vekâleten şir
ket sermayesinin bir RUB'una müsavi hisse senedatına malik hissedarlar 
hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede hazır 
bulunacak hissedaranın mutasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikr bir 
rub'a müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini on gün 
zarfında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim etmeleri 
davetnamelerde ihtar olunacaktır. 

î jbu heyeti umumiyenin defayı ulâ içtimaında hazır bulunan 
hissedaranın asaleten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mik-
darı derecei kifayede olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak 
içtimaa davet edilir. 

îşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin mikdarı 
ne olur ise olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş 
olan hususat hakkında icrayı müzakerat edeceklerdir ve bu veçhile cer-
yan eden müzakerat mer'i ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile ikinci 
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içtima bevni'- leki müddet on beş günden dun ve bir mahdan ziyade ol
mayacak ve : :inci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab edenlere 
gönderilebik -dktir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder ve 
reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihap eylerler. Heyeti umumiyede hazır olup en ziyade his
seye malik olanlardan iki hissedar rey toplamak hizmetini ifa eder. He
yeti umumiye kâtibi reis ile rey toplamağa memur olanlar taraflarından 
tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata ekseri
yeti arâ ile karar verilir müzakere olunacak mevaddm cetveli meclisi 
İdare tarafından tanzim edilir, işbu cetvele dahil olacak mevad meclisi 
idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu his
selerin bedeli şirket sermayesinin lâakal yüzde bir humusuna baliğ olan 
hissedaran taraflarından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün evvel vuku
bulacak teklifattan ibaret olacak. 

İşbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti umumiyede müzakere 
olunamaz. 

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

Madde 31 — Beher sene akdi içtima edecek olan heyeti umumiye şir
ketin umur ve mesalihine dair her sene meclisi idare tarafından takdim 
olunan lâyiha ile hesabata dair müfettişler tarafından verilen raporun 
kıraatini istima ve hesabatı ledelmüzakere ya kabul veyahut red eder 
ve hissei temettüü tayin eyler tebdili iktiza eden meclisi idare azasının 
yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bilcümle umur ve hususatı 
hakkında bilmüzakere kararı kati ita ve meclisi idarenin icab eylerse 
iktidarını tevsi eyler. 

Fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin 
lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça 
sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zabıt olunan müzakeratı bir def
teri mahsusa kayıd ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa me
mur olanlar ve kâtib tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her iç-
timaında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve ber 
birinin hamil olduğu hisselerin mikdannı mübeyyin bir cetvel tanzim 
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ile mevcud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü va
rakasına rabıt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 —• Lieclilibticac ibraz olunacak heyti umumiyenin za
bıt sureti ve fıkratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya vekili tarafın
dan imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti Umumiye tarafından işbu nizamname ahkâ
mına tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya muhalif reyde 
bulunan hissedaran için dahi mecburiyülicradır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından bed' 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat 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 matlubat ve düyunatını havi 
bir defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve he
sabatı heyeti umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae 
ve tebliğ edecek ve heyeti umumiyenin hini içtimaında ana takdim ey
liyecektir. Heyeti umumiyeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her his
sedar mezkûr defterleri ve hesabatı mütalea ve muayene edebilir . 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmale mahsub akçe beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden tahsilatın faizi 
badettesviye evvelâ ihtiyat akçesini teşkil için yüzde beş saniyen kur'ası 
henüz isabet etmiyen bilcümle hisselerin bedelinden tediye olunan mik-
dar için yüzde dört hesabile faiz itası için muktazi olan meblâğ salisen 
meclisi idare azası beyninde tensib edecekleri veçhile taksim olunmak 
üzere yüzde on rabian fazlası temettü olmak üzere mütesaviyen bilcümle 
hisselere tevzi olunacaktır. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene bir mik
darı muayyeni kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı saf iye
den her sene yüz de bir mikdar akçenin ifrazına karar verebilir. Ve şu 
halde kur'ası isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei temettü 
verilecek ve fakat faiz ita olunmıyacaktır. 
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YEDİNCİ FASIL 

İhtiyat akçesi 

Madde 38 — İhtiyat akçesi otuz altıncı madde mucibince temet
tüatı seneviyeden müfrez mebaliğin terakümünden teşekkül edecek ve 
masarifi fevkalâde ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu ak
çenin mikdarı şirket sermayesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ ol
dukta ihtiyat akçesinin ifrazı tatil olunabilecektir. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde dört faiz veya 
hissei temettü itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesin
den ikmal edilebilecektir. 

Madde 40 — Şirketin inkızai müddetinde ve bilcümle taahhüdatı 
ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle hissedaran beyninde tak
sim olunacaktır. 

SEKlZtNCİ FASIL 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kat'ı 
muamelâtı beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi tdare her ne vakit ve her ne sebeble olur ise 
olsun Heyeti Umumiyeyi içtimaa davetle işbu nizamnamei dahilice 
tensib edeceği tadilâtı Hükümeti seniye tarafından tasdik edilmek şartile 
teklif etmek ve şirketin müddetinin temdidini veya feshi ile kat'ı mua
melâtını veyahut sair şirket ile birleşmesini teklif edebilir. Şu kadar ki 
temdidi müddet edilmesi veya icab ederse şirketin sair şirket ile birleş
mesi maddeleri her halde Hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

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

Madde 43 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veya müddeti tek
mil olmaksızın fesih olundukta içtima eden Heyeti Umumiye şirketin 
sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap için 
bir veya bir kaç memur tayin edecektir. Heyeti Umumiye şirketin mev
cud olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi ik
tidar ve salâhiyetini istimale devam edecektir. Kat'ı muhasebe memur
ları heyeti umumiyenin kararı ve Hükümeti seniyenin müsaadesile şir
keti mefsuhanın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete veya 
ahar bir kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir. 
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Madde 41 — işbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husu-
sata karar vermek üzere sureti fevkalâdede davet edilecek heyeti umu
miyede şirket sermayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını ha
mil hissedaran hazır olmadıkça ceryan edecek müzakerat makbul ve 
muteber olamaz, ancak birinci içtimada bu mikdara müsavi hisse se
nedatını hamil hissedaran hazır bulunamaz ise yirmi yedinci maddede 
tarif olunduğu veçhile muamele olunacaktır. 

N o : 205 — R u m Patr ikhanesinin imtiyazatı kad ime i mezl ıehi-
yes inin idamei mahfuziyet i hakk ında 22 cemaz iye lâh i r 1308 

tarihli i radei seniyeyi m ü b e l l i ğ tahriratı u m u m i y e 

2.1 cemaziyelâhir 1108 

Rum Patrikhanesinin imtiyazatı kadimei mezhebiyesinin idamei 
mahfuziyeti istidasile akdi nikâh vc feshi nikâh maddelerinden müte-
vellid nafaka ve trahoma ve cihaz davaları hakkında patrikhanece ve
rilecek kararların kemakân icrasına ve vasiyet maddesine ve Rum mek-
tebleriııin usulü teftişiyesine ve rehabînin emri tahliflerile mevaddı 
cezaiyeden dolayı sureti tevkif ve mahkemelerine dair ita eylediği te-
ka rir üzerine mukaddem ve muahhar cereyan eden tetkikat ve müzake-
rata tevfikan ve mezkûr patrikhanenin ba beratı âli haiz olduğu imti-
yazatın mahfuziyetini teyiden Adliye ve Mezahib Nezareti celilesi ve-
satatile tevarihi muhtelifede patrikhaneye tebliğ olunan mukarrerat 
veçhile akdi nikâh ve feshi nikâh maddelerinden mütevellid nafaka ve 

trahoma ve cihaz davalan ötedenberi burada patrikhanelerde ve taş
ralarda Metrepolithanelerde görülmekte olduğu misillû badema dahi 
teamülü kadimine riayet olunmakla beraber takdiri nafaka hakkında 
gerek patrikhaneden ve gerek taşra Metrepolithanelerinden verilen karar 
veya ilâmların tahsili nafaka olunacaklar taraflarından itiraz vukubul-
madıkça icra dairelerince ötedenberi icra olunageldiği gibi asıl meselei 
iştikâiye olan hini icrada nafakanın ziyade takdir kılındığını ve bu sebeb-
le tesviyesince aczini iddia ve dermeyan edenlerin bu gûna itirazlarının 
isüma ve tetkiki hususu dahi bade izin patrikhaneye havale olunup bunun 
üzerine patrikhanece bittetkik tadil veya tasdiki havi verilecek kararı ni
hailerin icra dairelerince icrasına mübaderet olunması ve bu babda sair 
medyunlar hakkında cari olan usule tevfikan nafaka hakkında verilecek 
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karan nihailerin icraatında hapsi lâzım gelen medyunlar için diğer ta
raftan iaşe masrafı alınmaması; 

Vasiyet maddesine gelince: Bu husus umuru hukukiyeden olmak
la beraber Patrikhane Nizamnamesinin Meclisi muhtelit daimî azasının 
vezaifine dair olan faslının üçüncü maddesi mucibince hususu mezkûre 
müteallik münazeatın tetkik ve tesviyesi meclisi mezkûre muhavvel ol
duğundan sagir veya kebir veresesi olan bir hristiyanın terekesinde 
zuhur eden vasiyetname patrik veya Metrepolit yahut Piskopos tara
fından tasdik olunmuş bulunduğu halde mahkemece muteber tutulup 
arazii emiriye ve Evkaftan maada şamil olduğu gerek mal ve gerek mül
kün musale yani vasiyet olunan cihete bilâ vaz'iyet terkedileceği gibi 
beynelverese veya veresei sagarın velisi tarafından işbu vasiyetten 
münbais ya'hud vasiyetnamenin itibar ve mevsukiyeti hakkında vukua 
gelecek münazeat patrikhanenin meclisi muhtelit nizamnamenin 3 üncü 
maddesi mucibince Dersaadette meclisi mezkûrda rüyet olunduğu misil-
iû vilâyatta dahi Metropölithane meclisinde görülüp mecalisi mezkûreden 
verilecek ilâmatın hükümetçe icra dairelerinde icra olunması veşukadarki 
bu karar Rum ortodoks cemaatine aid olduğu cihetle vereseden bazı
ları işbu cemaatten gayri cemaate mensub olduğu veyahut tebaai ec
nebiyeden bulunduğu veya tasdik olunan vasiyetname vakıf veya arazii 
emiriyeyi veyahut gerek tebaai devleti aliyeden veya tebaai ecnebiyeden 
ahar bir kimse ile münazeünfih mal veya mülkü şamil olduğu halde 

o makule vasiyetnameden münbais deavinin rüyeti mahakimi devleti 
aliyeye raci olması: Mekâtibin ders programlan Patrikhane ve metro-
politfıanlerce tanzim veya tasdik ve muallim ve muallimelerin diploma 
ve şahadetnameleri yine anlar tarafından tasdik olunduğu gibi hükü
metçe de malûm olması lâzım geleceğinden maarif müfettiş veya müdür
leri tarafından mekâtibin tedrisatı teftiş ile muzir ders ve olveçhile şa
hadetnamesi olmayan muallim ve mual limeler görüldüğü takdirde Der
saadette ise Maarif Nezareti ve taşralarda ise hükûmatı mahalliye canib-
lerinden patrikhane ve metropölithane ile bilmuhahere o makule ders
lerin okutturulmaması ve o gibi şahadetnamesiz muallim ve muallime
lerin anlar vasıtasile tebdil ettirilmesi; 

Usulü Muhakematı Cezaiyenin mevkii icraya vaz'ındanberi mevaddı 
cezaiyeden dolayı şehadete gelen rehabinin avamı nas gibi yemin etmek
ten imtinaları emri muhakemeyi işkal etmekte olmasına mebni gerek 
umuru hukukiye ve gerek deavii cezaiyeden naşi tahlifi iktiza eden reha
binin ayinleri veçhile mensub oldukları patrikhane ve metropolithanede 
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tahlif ettirilmek üzere bu kere mevkii icraya vazolunan fıkrai nizamiye 
mucibince muamele olunması ve bunların tevkif ve muhakemeleri husu
suna gelince borç için oldukta rehabin sınıfı ötedenberi mensub olduk
ları Patrikhane ve Metropolithanelerde tevkif olundukları misillû ba
dema dahi olveçhile muamele edilmesi ve ruhban ve papasların mevaddı 
cezaiyeden dolayı mahakimi adliyede icrayı istintak ve muhakemelerin
de usulü atiye veçhile muamele olunarak istintak dairelerile mahakim-
den isdarı icap eden celb müzekkeresi Dersaadette Patrikhane ve taşra
larda Metropolit ve Piskopos vasıtasile tebliğ olunup Patrikhane ile 
Metrepolit ve Piskoposlar dahi işbu celb müzekkeresini ahzettikleri aka
binde maznunualeyh olan rahibi hükümete teslime mecbur olarak işbu 
mecburiyet ifa olunmaz ve yahut hakkında celb müzekkeresi isdar olu
nan rahip buna imtisal etmez ise bittabi hükmü kanuna müracaat olun
ması ve subutu töhmetle ceza tertibine değin rehabinin eşhası adiyenin 
mevkuf ve mahpus bulundukları mahallere vaz olunmayıp ddilei 
hükümette hal ve sıfatlarına çesban yani meriyülhatır olanlara mahsus 
bir odada tevkif olunması ve töhmeti sabit olupta cünha ve kabahat 
derecelerinde ise sıfatı ruhaniyenin nezi lâzım gelmeyeceği cihetle 
hakkında terettüp eden hapis cezasının mensup olduğu Patrikhane veya 
Metrepolithanede geçirilmesi ve isnat olunan cürüm cinayet derecesinde 
ise mertebei sübuta isal olunup mahkûm oluncaya kadar tevkif ve istin-
takınca yine dairei hükümette tahsis olunacak odada alıkonulup sübut 
töhmetle hüküm tertibinden ve sıfatı ruhaniyesi alındıktan sonra kanunen 
taayyün eden cezayı umumî mahbeslerde ikmal edilmesi ve memaliki şa
hanenin bir mahallinde intizam ve asayişin filen halelpezir olması üzeri
ne idarei örfiye ilân olunduğu halde bunu mucib olan ahval ve esbab 
mündefi oluncaya değin o memleket dahilinde vukua gelecek ceraim as
habının bilâ istisna divanı harpte icrayı muhakematında dahi ruhban ve 
papasların mevkufiyet ve mahpusiyetleri hususunda divanı harpçe balâ
da mepsut usule riayet olunması Meclisi Mahsusu Vükelâda tezekkür ve 
tensip olunmuş ve bilistizan iradei mekârim adei Hazreti Padişa'hi dahi 
olmerkezde şerefsünuh ve sudur buyurulmuş olmakla suveri meş-
ruha dairesinde ifayı muameleye ihtimam olunması siyakında 
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No: 206 — Mudanya - Bursa Demiryolu imtiyaz mukavele 
ve şartnamesi 

21 cemayizelâhır 1308, 20 kânunusani 1306 

Mukavelename 

Bir taraftan devleti aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazın Devletlû Raif Paşa Hazretleri ile diğer taraftan beynelmemalik 
işliyen yataklı vagonları ve Avrupanın büyük seyri seri katarları kum
panyasının meclisi idaresi azasından olan ve müdürü umumisi bulunan 
Mösyö Jorj Nagelmakers beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — Evvelâ Mudanyadan bed ile Bursaya kadar olan hattın 
bir metre arzında olarak termimen inşasile işledilmesi mecburî ve saniyen 
hattı mezkûrun imtiyaz fermanı âlisi tarihinden itibaren bir sene müd
det zarfında çitliye kadar kezalik bir metre aızında olarak temdidi ih
tiyarî olmak ve bu hakkı ihtiyar istimal olunacağı tahriren ihbar edil
diği tarihten itibaren hattı mezkûrun ameliyatı iki sene zarfında ikmal 
edilmek ve Mudanya ile Bursa arasında elhaletihazihi mevcud olan hat
tın güzergâhı icabına göre tadil ve tulü behemehal taklil olunmakla be
raber gerek bu hat ve gerek inşası halinde Çitli hattı Devletçe 'kabul 
ve tasdik buyurulacak güzergâha tevfikan inşa kılınmak üzere şeraiti 
atiyeye tevfikan tarafı Devleti aliyeden mumaileyh Mösyö Nagelma-
kerse imtiyaz ihsan buyrulmuştur. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı ali tarihinden itibaren dok
san dokuz senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı alinin itası ve mukavelename 
ile şartnamenin teatisi tarihinden itibaren altı mah zarfında Mudanya 
ve Bursa hattının şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye 
üzerine mükemmel haritalarını tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
takdim edecektir. Nezaret işbu harita ve lâyihaları tarihi takdiminden 
itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik yolunda olduğu surette halile 
ve olmadığı takdirde icab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik ey
liyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid 
olmak üzere mukavelename ve şartnamenin teatisi tarihinden itibaren 
dokuz ay müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve yine ol tarih
ten itibaren nihayet yirmi bir aya kadar ikmal eylemeği taahhüd eder. 
Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik 
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olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı müc-
bireden münbais halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı ameli
yat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar 
temdid edilecek ve şu kadarki esbabı mücbirenin vukuunu derhal Hü
kümeti mahalliyeye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine resmen ve tahriren 
ihbar eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Sahibi imtiyaz Mudanyadan Bursaya kadar olan hatta hükümeti 
seniyeee yapılmış olan ameliyatın icab eden tadilâtı kendi masrafına 
olarak icra edebilecek ve hükümeti seniye imtiyaz fermanı alisinin tari
hinden itibaren bir mah zarfında ameliyatı mezkûrenin kâffesini ve bu
na müteferri olarak elyevm Mudanyada mevcud bulunan edevatı sabite 
ve müteharrikeyi ve tahsis edilen araziyi alâ hale sahibi imtiyaza devir 
ve teslim buyuracaktır. Sahibi imtiyaz dahi imalât ve edevatı mezkûreye 
mukabil imtiyaz fermanı alisinin itası günü hükümeti seniyenin emrine 
olarak Bankı Osmaniye otuz bin osmanlı altını teslim eylediğini Ticaret 
ve Nafıa Nezareti nezdinde isbat edecek ve imalât ve edevatı mezkûrenin 
canibi hükümeti seniyeden sahibi imtiyaza teslimini müteakib mezkûr 
otuz bin altın Bankı Osmani canibinden Devlete tediye kılınacaktır. 
Yevmi mezkûrda hükümeti aeniyenin emrine olmak üzere otuz bin os
manlı altınının Bankı Osmaniye teslim olunduğu isbat edilmediği halde 
sahibi imtiyaza bir gûna ihtara hacet kalmaksızın imtiyaz sakit olacak
tır. 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icra-
iyesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakı
ayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ame
liyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler 
vasıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir. 

İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz harita
ların takdimi için tayin olunan müddetten itibaren müddeti imtiyaziye
nin hitamına kadar beher mah on ikide bir cüz'ü tediye olunmak üzere 
senevi Ticaret ve Nafına Nezaretinin emrine kilometre başına altın ola
rak üç yüz kuruş ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususattan 
bulunduğundan demiryol ile müteferriatına muktazi olan arazide ef
rad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz 
ashabı arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfikı muamele 
edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller 
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hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından ashabına taz
minat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. 

işbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde sa
hibi imtiyaza meccanen terk olunacak ve hattın iki tarafında beşer kilo
metre mesafede arazii emiriyei haliye olduğu ve anın meyanmda taş ve 
kum ocakları küşadına elverişli mahaller bulunduğu takdirde inşaat 
müddetince meccanen sahibi imtiyaza terk olunup fakat badelimalât 
ocak mahalleri kapatılacaktır ve zikrolunan taş ve kum ocaklarını sa
hibi imtiyaz demiryolun işledilmesi müddetince istimal etmek ister ise 
nizamatı mahsusasına tevfiki hareketle beraber iktiza eden vergisini da
hi tediye edecektir. Ve muvakkaten istimali lâzım gelen yerlerin dahi 
imalât müddetince bilâ ücret istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — inşa olunacak demiryolun hututu asliyesi şimdilik tek 
hat olarak yapılacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede tayin olu
nacak ve senevi beher kilometrenin hasılatı gayri safiyesi otuz bin franga 
baliğ olduğu halde hükümeti seniyenin ikinci hattın inşasını talebe hak
kı olacak ve sahibi imtiyaz dahi kendi masrafına olarak inşasına mec
bur bulunacaktır. 

Madde 8 — Demiryol ve müteferriatımn inşaatı iptidaiyesi için ge, 
rek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve teda
rik olunacak alât ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makine ve 
edevat vesair levazımat her nevi dahilî vergiden ve her gûna gümrük 
resminden muaf tutulacağı gibi hattın kurb ve civarında kâin taş ve kireç 
ocaklarının küşadile işledilmesinden dolayı bir gûna resim alınmıyacak 
ise de inşaatı mezkûre için lüzum görünen taş ve kireç ve kum ve balast 
ve kereste vesaire misillû harçlar müteahhidleri vasıtasile tedarik ve 
mubayaa olunduğu takdirde bunların ihraç ve tedariki zımnında müteah-
hidlerinin nizamen itasına mecbur oldukları rüsumu nisbiye vesaire-
den dolayı sahibi imtiyazın bir şey demeğe salâhiyeti olmayacaktır. De
miryolun işledilmesi için hariçten celbedilecek kömürden dahi demiryo
lun hasılatı gayri safiyesi kilometre başına sekiz bin franga baliğ olun
caya değin gümrük resmi alınmıyacak ve demiryolun müddeti imtiya-
ziyesi zarfında arazi ve sermayesile varidatı üzerine bir gûna vergi tarh-
olunmayacak ve işbu mukavelename ile merbut şartname damga resmin
den vareste olacaktır. Sahibi imtiyaz tarafından meydanı tedavüle çıka
rılacak hisse senedatile tahvilâttan dahi hiç bir resim ahz ve istifa olun
mayacaktır. 
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Madde 9 — Sahibi imtiyaz demiryolun inşasile tamiri için lâzım 
gelen keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan civar mahalleri miri 
ormanlarından kat edebilecektir. 

Madde 10 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komis
yonu 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 kai
dei fenne muvafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk ey
lediği halde işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Ticaret ve 
Nafıa Nezareti tarafından kat'iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır, 
fşbıı fen komisyonlarının masarifi seferiyeleri sahibi imtiyaz tarafından 
tesviye olunacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz demiryolu ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecek
tir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on sekizinci maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnü mu
hafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim olu
nacak olan bilcümle nizamatı devleti aliyeye tevfikı hareket etmeğe 
mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşı yolun bir kısmı veya mec
muu üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde hükümet masarif ve zarar 
ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işledilme-
sini temin için şartnamenin on sekizinci maddesine tevfikan tedabiri lâ
zime ittihaz edecektir. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz demiryolun muvakkaten kabul olun
duğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar şartname
deki tarifeye tevfikan ücret ahzedecektir. 

Madde 14 — Gerek esnai muhaberede ve gerek evkatı sairede ya 
müctemian veyahut münferiden vukubulacak asakiri berriye ve bah
riye ile edevat ve levazımatı seferiye ve esliha ve mühimmatı harbiye 
ve mahbusin ve mahkûmin ile sair memurların ve posta çantalarının 
sevkiyat ve nakliyatı hakkında şartnamenin beşinci faslında gösteril
diği veçhile amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer-
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manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut şirket 
nizamnamesi esasına tevfikan osmanlı bir (Anonim) şirketi teşkiline 
mezun ve mecburdur. 

Madde 16 — Devleti aliye müddeti imtiyaziyenin otuz senesinin 
inkızasından sonra her vakit yolu mubayaa etmek salâhiyetini haiz ola
caktır. Yol hangi senede iştira olunacak ise andan evvelki beş sene 
zarfında vukubulan haslatı gayrı safiyenin mikdarı mutavassıtı buluna
rak anın yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti imtiyaziyenin hita
mına kadar her sene sahibi imtiyaza ifa edecek ve meblâğı mezkûr kilo
metre başına senevî beş bin yüz franktan dun olmıyacaktır. Ve işbu 
tekasiti seneviyenin evkatı muayyenede tediyesi tarafı devletten temin 
ve bu hususa dair bir mııkavelei mahsusa tanzim edilecektir. Yolun 
devlete teslimi ve eşyanın mubayaası ve levazımatı mevcudenin iştirası 
hususunda şartnamenin yirmi ikinci maddesinde gösterildiği veçhile 
muamele olunacaktır. 

Madde 17 — İmtiyaz müddeti münkaziye oldukta devleti aliye sahi
bi imtiyazın demiryolu ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde bulunan 
kâffei hukukunu haiz olacak ve demiryol ile müteferriatının hasılatından 
istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile 
yol ile müteferriatının devlete teslimi ve edevat ve levazımatın sureti 
mubayaası şartnamenin yirmi üçüncü maddesinde münderiç ahkâma 
tâbi olacaktır. 

Madde 18 — Demiryolun memurini fenniyeden maada memur ve 
müstahdemleri kâffeten tebaai devleti aliyeden olacak ve hükümeti se
niyenin tayin ve kabul edileceği kıyafette bulunacaklardır. Ve cümlesi fes 
giyeceklerdir. Şirket umuru fenniyede hendesei mülkiye mektebinden 
muhreç mühendisleri dahi istihdam edeceği gibi memurini fenniye ile 
başlıca idare memurlarından maada demiryolun memur ve müstahde-
mininin bieyyihal türkçe tekellüm eylemeleri meşruttur. 

Madde 19 — Sahibi imtiyaz nizamatı mahsusasma tevfikı hareket 
etmek ve bir gûna imtiyaza inhisarı tazammun etmemek şartile demir
yolun hattı mutavassıtından itibaren her iki tarafında yirmişer kilometre 
budu mesafede taharri ve keşif edeceği madenleri imal edebilecek 
ve merbut olduğu nazerete müracaat ederek nizamı dairesinde hatta 
civar olan ormanlardan hatab ve kömür ve kereste kat ve imali gibi mu
amelâtta bulunmağa salâhiyeti olacaktır. 

Madde 20 — Devleti aliye demiryolun hututu asliyesile şuabatmın 
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lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat ve ledelhace şair ebniyei emiriye 
inşa edebilecek ve olbabda vukubulacak masarif devlete aid olacaktır. 

Madde 21 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika dev
letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat sahibi imtiyaz bu hu
susta istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni buluna
caktır. 

Madde 22 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın şehri cetevellerini 
komiser tedkik ve tasdik eyeldikten sonra Ticaret ve Nafına Nezaretine 
takdim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin yirminci maddesinde 
gösterildiği surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 23 — Esbabı mücbireden mağdud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mü
başeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği veya umuru nakli
yeyi tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais taahhüdatı 
sairesini icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakit olacak 
ve bu halde şartnamenin on sekizinci maddesinde gösterildiği veçhile 
demiryolun muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzıme ittihaz olunacak 
ve ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacaktır. 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz devletçe lüzum görülecek demiryol 
ebniyesi derununda müfettiş ve komiserler ile gümrük ve posta ve za
bıta memurlarının ikametlerine muktazi ebniyeyi ve seferberlik zama
nında lüzum görülecek mevkiflerde asakiri şahane sevk memurlarının 
ikametine mahsus oda veya barakaları meccanen tahsis etmeğe mecburdur. 

Madde 25 — Sahibi imtiyaz masarifi kendisine aid olmak üzere 
demiryol boyunca telgraf direkleri ve telleri rekz ve temdid edebile
cek ve fakat bunları demiryola taallûku olmayan muhaberatı hususi-
yede istimal edemiyecektir. Muhaberatı telgrafı için şirketin istimal de-
ceği makineler devleti aliye telgrafhanelerinde kabul ve istimal edilen
lerin aynı olup taammüm etmemiş olan ve mahzurdan salim olmayan 
makineler vaz ve istimal olunmayacaktır. Devleti aliye demiryol bo
yunca bir telgraf hattı temdid edecek olur ise sahibi imtiyazın telgraf 
direklerine rabtedebilecek ve bu direkler kifayet etmediği takdirde yo
lun muamelâtına sekte getirilmeksizin kendi masarif ile demiryol bo
yunca başkaca direkler rekzeyliyecek ve devlet telgraflarında bozuk
luk olduğu müddetçe mevkiflerde telgrafhane memuru bulundurularak 
kezalik yolun muamelâtı sektedar olmamak üzere yalnız mühim ve müs
tacel olan muhaberatı resmiyeyi teati ettirebilecektir. 
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Madde 26 — Sahibi imtiyaz mücerred demiryola mahsus mektub 
ve çantalarını posta nezaretine bir gûna resim vermeksizin kendi vesaiti 
nakliyesile nakledebilecek ve demiryolun hüsnü halde muhafazasına ve 
işledilmesine muktazi olan alât ve edevat ve yağ ve kömür ve saireyi 
dahi bilâ ücret nakletmek hak ve salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde 27 — Sahibi imtiyazın makamına kaim olacak (Anonim) 
şirketi osmanh olacağından bittabi işbu mukavelename ile merbut şart
namenin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsiri ahkâmı ve bundan tevel-
lüd edecek ihtil afatın hal ve tayini Şûrayı Devlete ve sahibi imtiyaz île 
şirket beyninde veya sahibi imtiyaz ve şirket ile efradı ahali meyane
sinde tahaddüs edebilecek her nevi hukuku şahsiye davalarının faslı 

rüyeti mahakimi nizamiyeye aiddir. Ve şirket sıfatı tabiiyeti icabınca 

hükümetle saltanatı seniyenin lisanı resmisi olan türkçe lisan üzere mu
habere eyliyecektir. 

Madde 28 — Sahibi imtiyaz hattın mebdei olan Mudanyada tesis 
olunacak mevkifin karşısında veya civarında rıhtım veya iskele ve şa
mandıra vesaire gibi devletçe lüzumu tahakkuk edecek şeyleri yapabi
lecek ve ancak kablettesis bunların haritalarını ticaret ve Nafıa Neza
retine bittakdim tasdik ettirilecektir. Sahibi imtiyazın icra edeceği bu 
misillû tesisatın istimali kendisine aid olacak ve bu yolda ihtiyar ede
ceği masarifine karşılık olmak üzere iskele ve rıhtım ve şamnndıra 
vesaire rüsumunu ahz ve istifa edebilecektir. Rüsumu mezkûre Derse-
adet ve İzmir ve Beyrut limanlarında mer'i olan tarifeler esasınca bit-
tanzi mhükûmeti seniye tarafından kararlaştırılacak tarifelere tatbikan ahz 
ve istifa olunacaktır. Liman ile bilcümle teferruatı demiryolun aksamı 
asliyesinden madud bulunduğundan bunların hasılatı demiryolun ha
sılatı umumiyesi meyanına idhal olunacaktır. İşbu maddede muharrer 
imalâtı bahriye demiryol hattının hitamında itmam olunmuş ola
caktır. Şayed olvakit itmam olunmamış bulunur ise bu imalâtı ahara 
ihale etmek hakkı hükümeti seniyece mahfuzdur. 

Madde 29 — Sahibi imtiyaz Mudanya ve Bursa ve inşası halinde Çitli 
hatlının hasılatı gayrı safiyei seneviyesi haddi vasatî olarak kilometre 
başına on bin frangı tecavüz eder ise işbu fazlanın yüzde yirmi beşini 
hükümeti seniyeye teslim etmedi taahhüd eder. 

İşbu mukavelename Şûrayı Devlet ve Meclisi Mahsusu Vükelâ ka
rarına ve ahiren şerefvaki olan evamire ve mabeyni hümayunu mülû-
kânede mün'akid komisyondan tanzim kılınan mazbata münderecat ve ta
dilâtına tevfikan lâzımgelen tashihat ve ilâvatı cami olarak tebyiz kılın-
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mis ve Mösyö Nagelmakers imzası dahi havi bulunmuş olduğu Meclisi 
Nafııca bittasdik tahtim olunmuştur. 

Şartname 

BtRİNCt FASIL 

Levayih vc inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine aid 
olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında demir
yolun inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı ic
ra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Sahibi imtiyaz icra olunacak bilcümle ameliyatın ha
rita ve lâyihalarını mukavelenamenin üçüncü maddesinde tayin olunan 
müddetler zarfında üçer nüsha olarak Ticaret ve Nafıa Nezaretinin na
zarı tasvibine arzedecektir. Hattın umumu veyahud bir kısmı için tan
zim olunacak mezkûr harita ve lâyihaların mecmuu ibraz olunduktan 
sonra demiryolun güzergâhı ile maktaı tulânisi tayin olunacaktır mez
kûr harita ve lâyihaların heyeti mecmuası ise zirde tarif olunan resim
ler ile evraktan ibarettir. Evvelâ arazinin arızalarile ahvali mevkiiye-
sini mübeyyin yüz binde bir mikyasında bir kıt'a haritai umumî. Sani

yen beş binde bir mikyasında irtifaları irae eder bir kıt'a haritai umumî. Sa
lisen tul itibarile beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında 
bir kıt'a maktaı tulâni işbu maktaı tulânide demiryolun derecei irtifaı der
yanın sathı mutavassıtına nisbetle tayin kılınacak ve işbu maktam altı
na ufka muvazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde demiryolun 
mebdeinden itibaren kilometre itibarile mesafeler ve ikinci hat üzerinde 
kıtaatı müstakimenin tulü ve kıtaatı münhaniyenin müstakimen imti-
dadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü ve üçüncü hat üzerinde dahi her 
bir iniş ve yokuşun tulile derecei meyelâni gösterilecektir. Rabian bazı 
mahallerin maktaı arzanisile asıl hat için ittihaz olunan makta numune
si. Hamisen imalâtı mutasavvirenin bilcümle suver ve tertibatı esasiye-
sini müstelzim olan esbabı mübeyyin bir kıt'a lâyiha ile maktaı tulâni
de kıtaatı münhaniye ile iniş ve yokuşlara dair olan işareti havi cetvel 
şeklinde bir kıt'a keşifname tanzim olunacaktır. Mutasavveri!] inşa bü
yük ve küçük mevkiflerin ve demiryolun güzergâhına müsadif olan akar 
sular ile turuku adiyenin ve sathı zemin ile müstevi veya demiryolun al
tından veya üstünden olan geçidlerin mevkii gerek haritai umumide ve 
gerek maktaı tulânide gösterileceğinden başka hini hacette bunların ayrı 
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ayrı olarak resimleri dahi tanzim ve takdim olunacaktır. Mevkilerin he
yeti umumiyesini irae eder haritalar binde bir mikyasında ve maktaları 
yüzde bir mikyasında ve asıl mevkif binalarının resmi dahi yüzde bir 
mikyasında tanzim olunacaktır. İmalâtı sınaiyenin resimlerile maktaları 
beher metrede iki santimetre mikyasında tanzim olunacaktır. Sahibi im
tiyaz irtifaı on metreden dun olan bilcümle imalâtı sınaiye için bunların 
cümlesine tatbik olunmak üzere bir defalık numune resimlerini takdim 
ile iktifa edebilir ise de irtifaı on metreden ziyade bulunan imalât için 
bunların resimleri ile maktalarını bittanzim takdim edecektir. Sahibi 
imtiyaz imalâtı sınaiyei mezkûrece tertib olunan mahreçlerin tayini vüs'-
atlerini müstelzim olan esbabı bildireceği gibi demir köprülerde demir 
aksamının eb'ad ve cesametlerinin tayinini istilzam eden hesabatı dahi 
takdim edecektir. Hesabatı mezkûre Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafın
dan kavaidi meriyeye tatbikan kararlaştırılacak esaslar üzerine tanzim 
olunacaktır. 

İşbu şartnamede zikredilen bilcümle harita ve lâyihalar alelusul 
yirmi bir santimetre arzında ve otuz bir santimetre irtifaında bükülecek 
ve her birinin sahifesi yüzü neye dair olduğu işaretile bir sıra numara
sını ve bir tarih ile sahibi imtiyazın imzasını havi olacaktır. 

Madde 3 — Demiryol imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacak
tır. Ancak arazi ileride ledelhace bir hattı saninin tesisine kifayet ede
cek derecede istimlâk olunacaktır. Kezalik tüneller iki hat için inşa kı
lınacaktır. 

Madde 4 — Demiryolun arzı demir çubukların iç taraflarından 
itibaren bir metreden bir metre bir santimetreye kadar olacaktır. Ve yan 
taraflarının yani demir çubukların dış tarafı ile tesviye kumunun za-
viyei ulyası beynindeki mahallerin arzı tek hat için yetmiş beş santimet
re ve çifte hat olan mahallerde hatteynin arasındaki fasıla iki metre 
olacaktır. Balastın yüksekliği lâakal kırk santimetre olacaktır. Ve balas
tın altında bulunan imalâtı turabiye sathı ulyasının arzı tek hat için dört 
metre ve çifte hat için yedi metre on santimetre olacaktır. Balâda tayin 
olunan arz dereceleri hattın müşkilülinşa olan aksamında tek hat için 
üç metre kırk santimetre ve çifte hat için altı metre elli santimetreye ten
zil olunabilecek ve ancak bu misillû ahvalde balastın temini muhafazası 
için tedabiri lâzıme ittihaz olunacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz imalâtın hüsnü muhafazası ve demiryol 
ile tesviyei türaba lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan çukurların 

T. ı c .« r. ss 
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tanzif ve tathiri ve suların cereyanı için iktiza eden hendek ve su yollar» 
ile yan satıhlarını inşa eyliyecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstekimesini yekdiğerine 
rapteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru yüz elli metreden aşağı olma
yacaktır. Ve birbirine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaniye ara
sında hattı aslî için yüz metre ve küçük hatlar için kırk metre tulünde 
bir hattı müstakim bırakılacağı misillû işbu münhaniler kıtaatı müsta-
kimeye (parabol) 1er yani kat'ı mükâfi kavislerile raptedilecektir. 

Madde 7 — Demiryolun iniş ve yokuşları meyillerinin nihayet de
recesi denize doğru metre başına yirmi milimetre ve dahili memlekete-
doğru on beş milimetre tayin olunmuştur ve muhalif hizada vaki iki 
münhani arasında lâakal yüz metre tulünde müstakim bir kıt'a tertib 
ve birbirini müteakib olan iki yokuş beyninde nısıf kutru münasib de
recede olmak üzere müsavi amudî inhinalar olacaktır. Nısıf kutru kali'l 
o l a n hutut münhaniyede vaki iniş ve yokuşlar mümkün mertebe tesviye 
ve izale olunacaktır. Sahibi imtiyazın işbu madde ile maddei sabıkanın 
ahkâmı hakkında icrasını faideli addedeceği tadilâtı Devleti Aliyeye arz 
ve teklif etmeğe salâhiyeti olup fakat işbu tadilât hükümeti seniye tara
fından kabul olunmadıkça mevkii icraya konulamıyacaktır ve bir de 
umum hatta tevakkuf zamanlan dahil olduğu halde katarların hini ha
cette bihesap vasati saatte otuz beş kilometre mesafe katedebilecek sür'» 
atte hareketlerine şu tadilât mani olmayacaktır. 

Madde 8 — İhtiraz ve tavakkuf ve tahmil ve tahliye hatlan kifa
yet mikdan olmak lâzım gelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üze
rine canibi hükümeti seniyeden tayin olunacaktır. Fakat şurası mukar-
rerdirki mevkifler beyninde olacak mesafei vasatiye lâakal yirmi kilo
metre olacaktır. Hututu îhtiraziyenin tulü dahi makasların noktai bida
yetinden itibaren büyük hatlar için dört yüz ve küçük hatlar için ü ç 
yüz metreden noksan olmayacaktır. Maktaı tulânide ileride mevkifler 
inşası melhuz olan mahallerde münasib tulde ufka muvazi satıhlar gös
terilecektir. Seferberlik halinde asakiri şahane ile hayvanatın ve eslihai 
nar iye i nakliyenin tahmil ve tenzilini teshil etmek üzere Devletçe lüzum 
görülecek mevkiflerde ahvali mevkiiye ile mütenasîb sınıf dan askeri 
istasyonlan tesis ve inşa etmeğe ve bunlann nhtrm ve (hangaT) ve te
ferruatı sairel erince Avrupada mevcud bulunan askerî istasyonlanm mo
del ittihaz etmeğe sahibi imtiyaz mecburdur. 

Madde 9 — Demiryol hattı bir mahalde ahalinin amedü şeddi zım* 
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nında ibka ve muhafazası lâzım gelen adi yollan keserek geçecek olur 
ise demiryol hattı turuku mezkûrenin mümkün olduğu kadar ya altından 
veya üstünden mürur edecek ve fakat ahvali mevkiiyeden naşi bazı ma
hallerde köprüler inşası masarifi külliyeyi müstelzim olduğu ve mürur 
ve üburca müşkilâtı mucib bulunduğu halde oralarda sathı zemin ile 
beraber geçidler yapılarak turuku mezbure muhafaza edilecektir. Demir
yolun bir adi tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği halde 
inşa olunacak köprünün gözünün vüs'ati ahvali mevkiiyeye göre sahibi 
imtiyazın teklifi üzerine Ticaret ve Nafıa Nezaıeti tarafından tayin olu
nacak ve yolların ehemmiyetine göre üç metreden on metreye kadar 
olabilecektir. Kemerli köprülerin yolun sathından itibaren kemerin or
tasına kadar irtifaı lâakal beş metre ve demirden veya ağaçtan kirişlerle 
yapılmış köprülerin kirişlerin altından itibaren irtifaı lâakal dört metre 
otuz santimetre ve köprülerin korkuluklarının arasındaki arzı tek hat 
için dört buçuk ve çifte hat için yedi metre on santimetre olacaktır. 

Demiryolun bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde o tari
kin altına yapılacak köprünün korkuluklarının arasındaki arz tarafı dev
letten ahvali mekiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmiyetine 
göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Köprülerin ayaklarının 
arası yani gözü tek hat için lâakal dört buçuk ve çift hat için yedi metre 
on santimetre olacak ve katarların geçmesi için bırakılacak irtifa demir çu
bukların sathından itibaren tavana kadar akalli dört metre seksen santi
metre olacaktır. Demiryol turuku adiyenin sathına muvazi olarak geçecek 
olduğu halde demir çubuklar turuku mezkûre üzerine adi arabaların mü
rur ve uburuna hiç bir veçhile mani olmamak üzere çıkıntı ve çukur ol
mayarak döşenecektir. Turuku adiye üzerine yapılacak geçidlerden hü
kümetçe lüzum görünecek geçidlerde parmaklık inşa olunacaktır. Esnai 
ameliyatta eskiden mevcud olan yollann mevkilerile maktalarını tahvil 
veyahut tadil etmek lâzım gelir ise tebdil ve tahvil olunacak kısımların 
iniş ve yokuşlannın meyli behemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuş
larının meyli sabıkının nihayet derecesini tecavüz etmiyecektir. Her 
hide hem zemin geçidlere sular hatta doğru cereyan ettiği cihette de
miryol ile adi tarikin arasında lâakal on metre tulünde ve meyli metre 
başına nihayet iki santimetreyi tecavüz etmemek üzere inişler inşa ve 
tanzim kılınacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz demiryol ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine 
olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf ede-
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ceği nehir ve çaylar ve cedveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne 
tatbikan medahil ve muharici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Ticaret ve 
Nafıa Nezareti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta dahili mem-
lektten tedarik olunmak üzere alâ cinsten edevat ve levazımat istimal 
edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve müstahkem olması için bil
cümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir. Nehirler ve akar 
sular umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak 
büyük ve küçük köprüler ve menfezler ile su yolları kârgir olarak veya 
demirden tesis edilecek ve kereste yalnız temeller ile köprü döşemeleri 
ve taban ağaçları için istimal olunacaktır. Bilcümle köprüler resimle-
rile beraber Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim olunacak programa 
tevfikan hattın kabulünden evvel berveçhi mutad tecrübe edilecektir. 
Demir çubuklar ile edevat ve levazımatı sairei inşaiye iyi cinsten ve da
yanıklı ve kullanılacak işlere elverişli olacaktır. Çubuklar çelikten ma
mul olacak beher metresi cıvatalarile beraber lâakal otuz kilogram 
sikletinde ve (vinyol) usulünde matlûb veçhile metin ve rasin buluna
caktır. Çubukların birbirine noktai iltisaklarının taban ağacına tesadüf 
ettirilmemesi caiz olacaktır. Birbirini müteakib vazolunacak iki (tra
vers) arasındaki fasıla harita ve lâyihanın hini tasdikında tayin oluna
cak ve çubukların noktai iltisaklarının taban ağacından buüd ve mesa
fesi ağacın haddi mütevassıtından itibaren otuz üç santimetreyi tecavüz 
etmiyecektir. Hattın iki takım çubuklarının noktai iltisaklarının birbi
rine muvazi olmaması caiz olacak ve sahibi imtiyaz hututu ihtiraziyede 
demirden mamul çubuklar ferşedebilecektir. Mevkiflerin ebniyesi taş
tan veya tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremit ve taş veyahut diğer 
bir maden ile örtülecektir. Toprak imlâsile tesviye olunan ve turab haf-
rile yapılan mahallerin tesviyei türaba lâzım olan toprağın'ihracında 
hasıl olan çukurların sathı maillerinin derecei meyelânı hini inşaatta 
iktizai mevkie göre ve sahibi imtiyazın talebi üzerine Ticaret ve Nafıa 
Nezareti veya memurları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ih
tiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demiryolun üzerinde ve altın
da yapılacak büyük ve küçük köprüler ile su yollarının ve sathı zemin 
geçidlerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve heyatını mübeyyin ve meşruh 
bir cedvel raptedecektir. Mevkiler ile imalâtı sınaiyenin haritaları iki 
yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Hattın kabulü muamelesi icra olunmazdan evvel sa-
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hibi imtiyaz hat boyunca tesis olunacak telgraf hattından başka mevkif-
lerde vesair icap eden mahallerde lâzım gelen işaretleri vazedebileceği 
gibi beher yüz metre ve beher kilometrede mesafeleri tayin eder işaret 
direkleri dahi vazedecektir. Mevkiflerde yolculara mahsus olmak üzere 
kadın ve erkekler için ayrı ayrı helalar inşa olunacak ve bunlarda su-
bulundurulacaktır. 

Madde 14 — Demiryolun güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin 
üzerinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin al
tıncı maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müteferriatınm tesisine 
lüzumu olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olu
nacaktır. İşbu arazinin haritası iki binde bir mikyasında olacak ve an
cak bu mikyasın ademi kifayeti tahakkuk edecek mahallerin haritası 
binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Demiryolun inşaatı kamilen hitampezir olduktan sonra 
sahihi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere demiryolu ak
samının ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sahihleri hazır 
oldukları halde tahdid ve (kadastr) usulüne tevfikan haritasını tersim 
ve vaz'ı alâim edecek ve işbu harita istimlâki arazi için tanzim olunacak 
haritanın mikyasında tanzim olunacaktır. Ve bundan başka yapılmış 
köprü ve imalâtı sınaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve harita
sını hükümet memurlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların 
ve hini talhdidde tutulacak (proseverbal) lerin birer sureti musadda-
kasmı Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecektir. İşbu tahdidi ara
ziden sonra demiryolun aksamı mütemmimesinden olmak üzere muba
yaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid edilerek mezkûr ha
ritada ve proseverballerde işaret kılınacağı gibi marülbeyan defterin 
tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Ticaret ve Nafıa Ne-
zaretindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

Madde 16 — Demiryolun her tarafı katarların tavakkuf zamanları 
dahil olduğu halde satte muntazaman otuz beş kilometre işleyecek 
surette inşa olunacaktır. 

Madde 17 — Lokomotif ile yolcu ve emtia vagonları ve sureti 
umumiyede edevatı müteharrikenin kâffei aksamı mer'i olan alâ numu
nelere tevfikan inşa edilmiş olacaktır. Yolcu vagonları üç sınıf olacak 
ve her sınıf vagonların her bir bölmesinde bölmenin kaç yolcuya mah
sus olduğunu mübeyyin bir levha talik olunacaktır. Refakatinde kimsesi 
bulunmayan kadınlar için mahsus bölmeler tehiyye edilecektir. 
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ıKtNCI F A S I L 

Hattın hüsnü halde muhafazasile işletilmesin beyanındadır 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve 

edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahş 
olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icab ettirir bilcümle 
esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. 

Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında teehhür ve 
müsamaha vnkua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile 
ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipde icabını icra et
mediği surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun hüsnü 

hale vaz'ı için canibi hükümetten idaresine vaziyet olunarak tamiratı 
lâzıme icra ve bu uğurda vukubulacak masarif hattın hasılatından istifa 
olunacak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 19 — Sahibi imtiyaz hattın beher noktai intihasından yev
miye lâakal birer yolcu katarı hareket ettirmeğe mecbur olacak ve işbu 
katarların sürati tavakkuf zamanları dahil olduğu halde saatte otuz 
beş kilometreden dun olmıyacaktır. İşbu katarların vakit ve sureti ha
reketleri şirket badelistima Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından karar
laştırılacaktır. 

Madde 20 — Sahibi imtiyaz demiryolun her nevi hasılatını mübey
yin mahbemah bir kıt'a defter tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
takdim edecektir. Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak def
terde yolcular ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile 
beraber demiryolun bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterile
cektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile yolun tarafı devletten mubayaası 
hususlarında ve inkızai müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin yirmi üçüncü mad
desinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakit ol
duğu 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 tabiblerden kimin üzerinde te-
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karrür ederse onun marifetile hukukundan sakit olan sahibi imtiyazın 
taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede takarrür edecek bedelden müzayade masarifi tenzil 
kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakit olan sahibi imtiyaza ita kılına
caktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce tak
dir olunan bedelden münasib miktar tenzil olunarak altı ay müddet son
ra ikinci defa bir müzayede daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz kalır 
ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakit olan sahibi imtiyaza hiç 
bir bedel tediye olunmaksızın devletin malı olacaktır. 

Madde 22 — Devleti aliye mukavelenamenin on altıncı maddesi 
mucibince demiryolu mubayaa ettiği halde hattın olvakit mevcud bulu
nan ve işletilmesi için iktiza eden vagon ve lokomotif ve toprak araba
ları ve mahrukat vesair eşyayı menkulesinin kâffesini muhammenlerin 
takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira edecektir. 

Madde 23 — İmtiyaz müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiyaz 
demiryol mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve 
müfettişler ve memurini saire için yapılan kulübe ve haneleri ve tah
sildar odalarını ve sabit makineleri ve alelûmum bir sureti mahsusada 
umuru nakliyeye mahsus olmayan sair eşyayı gayri menkuleyi ve fab
rika ve tamirhane ve ambar ve rıhtım ve iskele ve havuz ve sair misillû 
ebniye ve emakini hüsnü halde olarak bilâ bedel ve her gûna düyun ve 
taahhüdattan vareste olmak şartile devlete devir ve teslim edecektir. 
Makine ve lokomotif ve vagon ve araba ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve 
mahrukat ve her nevi levazımat gibi hattın işletilmesi için lâzım gelen 
eşyayı menkuleye gelince hükümeti seniye bunları muhammenlerin tak
dir edecekleri bedel mukabilinde mubayaa edecektir ve şu kadarki dev
letin mubayaa edeceği levazımat demiryolun altı ay işletilmesi için muk
tazi olan miktarı mütecaviz olmayacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel demiryolun hüs

nühalde olmadığı indelteftiş devletçe anlaşılırsa sahibi imtiyaza bir 

müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez 

ise hükümet derhal demiryolu müteferriatım yedi idaresine alarak sahibi 

imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzımeyi icra ile yolu hüsnü hale va

zetmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıka

rıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve noksan zuhur 

eder ise ikmal ettirilecektir. 
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DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti müteferriaaı 
beyanındadır. 

Madde 24 — Mukavelenamenin on üçüncü maddesi mucibince sa
hibi imtiyazın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi 
berveçhi ati beyan olunur: 

Atiyüzzikir tarifeler nihayet derece olup bunlar tarafı devletten 
ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemiyecektir. Fakat ta
rifelerde tayin kılınan nihayet miktarlar tenzil olunduktan sonra bir 
mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilmedikçe betekrar 
nihayet derecelere terfi edilemiyecek ve ancak tarife tenzili halinde üç 
gün evvel ilân olunacaktır. 

BİRİNCİ TARİFE 

Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiatı 
yolcu ve mahlut katarlar 

Birinci Mevki İkinci Mevki Üçüncü Mevki 

para para para 

27 20 13 
Birinci ve ikinci mevki arabalarından mürekkeb seyri seri katari'le -

nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz ziyade 
alınacaktır. Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kuca
ğında götürülmek şartile meccanen nakledilir. Üç yaşından on yaşma 
kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik ma
hal tahsis olunur. Şu kadar ki bir bölmede iki çocuk bulunduğu halde 
ikisi bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmıyacaktır. 

İKİNCİ TARİFE 

Yolcuların eşyayı zatiyelerine dairdir 

Her yolcunun bilet başına meccanen otuz kilogram yük naklet
meğe hakkı vardır. Nısıf ücret verecek çocuklar yalnız yirmi kilogram 
yük için ücret itasından muaf olacaklardır. Çok yer tutan eşya ile otuz 
öşrü zürra mikâb hacminde olduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı-
olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 
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Masarifi müteferria 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada 
berveçhi ati ücurat ahz ve istifa kılınacaktır: şöyle ki her bir pusulada 
muayyen olarak yirmi para kaydiye resmi ve katarların vürudundan 
sonra kaldınlmıyan eşyanın beher dengi için yevmî beşer para mağaza 
resmi tediye olunacak ve kumpanyanın İsrarı ve mürsil veya mürselün
ileyhin talebi üzerine tekrar veznedilecek eşyadan kumpanya iddiasın
da haklı çıktığı halde kesri gayrı münkasem olmak üzere beher yüz ki
logram için yirmi para mizan resmi alınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit katarlar ile gönderilen 
köpeklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır. Bu üc
retin akal derecesi sekiz kilometre başına bilhesab istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve köpeğin Vusulünde sahibi taleb olunmayıp da sa
hibi imtiyaz hıfzetmiş olur ise yevmî beş kuruş ahzolunur. 

DÖRDÜNCÜ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre ba
şına ücreti nakliyesi bir paradır. 

Otuz desimetre yani öşrü zürra mikâb hacminde bulunduğu halde 
vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin 
iki misli ücret alınır. Bu ücretin akal derecesi sekiz kilometre üzerine 
bilhesab istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 
Tarife ücretinden maada irsalâtm her defası için muayyen kaydiye 

resmi olarak yirmi para ve kesri gayrı münkasem olmak üzere beher 
on kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve seyri 
seri ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olur ise olsun mürselü-
rrileyhe ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya veril
diğinden itibaren mürselünileyhe eşyanın mevridi olan mahalde sakin 
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ise yirmi dört saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırılmadığı tak
dirde kesri gayrı münkasem olmak üzere beher elli kilogram için ma
ğaza resmi olarak yevmî on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi 
üzerine eşya betekrar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çıkmadığı 
halde kesri gayrı münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi 
para ücret alınır. 

BEŞİNCİ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere ve münferiden vezni yir
mi beş kilogramdan aşağı olan ufak tefek eşyaya dairdir. 

Bir dengin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu hal
de otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve ondan ziyade 
mesafenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gönde
rilen mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyh mevridi eş
ya olan mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her ne 
esbaba mebni olur ise olsun kaldırılmıyan denklerden mevzu olduğu 
mağaza resmi olarak yevmiye on para ve mürsil veya mürselünileyhin 
talebi üzerine tekrar tartılacak her denkden mürsil ve mürselünileyhin 
iddiası vahi çıktığı takdirde mizan resmi olarak yirmi para ücret alı
nır. 

ALTINCI TARİFE 

Nükut ve esham ve zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike ve meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderilecek 

altın gümüş ile cıva ve beyaz altın ve mücevherat vesair zikıymet eşya

dan kilometre başına kesri gayri münkasem olmak üzere beher on lira

lık kıymet üzerine iki para ücret istifa kılınır. Tahmiliye ve ihraciye 

resmile sigorta ücreti tarife fiatma dahildir. Tarife ücretinden maada 

irsalâtın her defası için kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. Mesafe 

cüz'i olduğu halde beher on lira kıymetinde olanlar için balâda zikro

lunan masarifi müteferria dahi dahil olduğu halde beş kuruş ücret alınır. 
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YEDİNCİ TARİFE 

Araba ve. edevatı müteharrikeye dairdir 

Kilometre başına ücreti nakliye 
Seyri adi Seyri seri 

Para Para 

47 94 İki veyahut dört tekerlekli ve dahili bir peykeli 
arabalardan. 

67 134 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli arabalardan. 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap 
ahz ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on 
kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmî beş kuruş 
ücret alınır. Mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra 
kaldırılmıyan arabalardan istifa kılınır. Tarife ücretinden maada ara
balar derununda bulunan eşyanın sikleti elli kilogramı tecavüz eylediği 
halde elli kilogramın fazlasından seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf 
eşya tarifesi mucibince kesri gayrı münkasem olarak beher elli kilog
ram hesabile ücret alınacaktır. 

SEKİZİNCİ TARİFE 

Hayvanata dairdir 

Beher rees için kilometre başına ücreti nakliye 
Seyri adi Seyri seri 

Para Para 

27 54 öküz ve inek ve boğa ve manda ve dere ve beygir 
ve koşum hayvanatından 

09 18 Dana ve merkeb ve domuzdan 

04 08 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesab 
ahz ve istifa kılınır. 
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Masarifi müteferria 

Evvelâ tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. 

Saniyen, katarın vusulünden yirmi dört saat sonra ahnmıyan hay
vanatın zarar ve hasan ashabına aid olmak ve yem masarifi dahil ol
mamak üzere bir mahalli mhsusda hıfzolunmak ücretine mukabil be
herinden mağaza resmi olarak yevmiye beş kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak ücret: 

Birinci sınıf 

Esleha, doğrama, boya ağacı vesair zikıymet ağaç, mum, müski
rat, bakır, pamuk, kahve, balık, tutkal, araba edevatı, sahtiyan, edviye 
ve müstemlikâtı ecnebiyeden gelen kahve ve şeker ve çikolata ve emsali 
kuş tüyü, akmişe, baharat mamul demir, çini, meyve, mamul dökme 
demir mamul ve gayn mamul madeniyatı saire, ankidi, ayna, çeliğe mü
teallik eşya, rugan, zeyt ve envai ve otlar, mızıka alâtı, mefruşat, sahaf
lığa müteallik şeyler, mamul kurşun ve demir kalem, porselen, nebatat, en
vai kürk, iç yağı, ipek mamulâtı. şeker, şeffaf ispermeçet, sirke, şarap, 
kadeh ve cam, yün mamulâtı, kütüp, çay ve duhan. 

Para 

35 

İkinci sınıf 

Karataş, kereste, zift, kok kömürü, odun kömürü, kenevir, ham 
dökme demir, yaprak çubuk demir, keten, maden toprağı, kalas tahtası, 
gayrı mamul mermer taş, sırık, tahta, yonma taş, tuzlu balık, külçe 
kurşun, tuzlu et, kuru sebze 

Para 

27 
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Üçüncü sınıf 

Kil toprağı, tuğla, kiremit, saman, kepek, yakacak odun, çakıl tası, 
pirinç, zehair, kireç, maden kömürü, kül, dakik, gübre, duvar taşı, lüleci 
toprağı, alçı, kireç ve alçı taşı ve kaldırım taşı ve levazımı saire ve tuz 
ve kum ve taze sebze 

Para 

22 

İşbu tarifde muharrer ücreti nakliye beş yüz bin kilogramdan 
dun olmamak üzere hububat ve buğday ve arpa ve yulaf ve mısır buğ
dayı ve pirinç hakkında yüzde elli nisbetinde tenzil olunacaktır. Vezni 
elli kilogramdan dun olan eşya tam elli kilogram hesab ve itibar olu
nur. Ve andan ziyade küsurat daima elli kilograma iblâğ edilir.| ücreti 
nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa kılınır. 

Masrafı müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtm her defası için muayyen kay
diye resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç sahibi imtiyaz tarafın
dan icra edilir ise tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri münka
sem olmak üzere beher elli kilogram için 18 para alınır. 

Mürselünileyhe ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun 
postaya tesliminden 48 saat zarfında kaldırılmayan eşyadan mevzu ol
duğu mağaza resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
elli kilogram için yevmiye 10 para ve mürsil veya mürselünileyhin ta
lebi üzerine betekrar tartılan ve mikdarı evveli doğru çıkan eşyadan 
mizan resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher 100 kilo 
gram için 20 para ücret istifa olunur. 

Mülâhazat 

tsbu tarifede beyan olunan ücret iki bin kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında cari değildir, tki binden üç bin kilo
grama kadar olan yekpare ecsam a ücreti mukarrerenin bir nısfı daha 
ilâve olunur. Üç bin kilogramdan ziyade olan veyahut alât ve edevatı 
mahsusa istimalini icab eden yekpare ecsamın nakline kumpanya icbar 
olunmayacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklim ve nrürsilin ika
metgahından alıp mürselünileyhin ikametgâhına «eslim etmeyi deruhte 
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eylediği takdirde fiyat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından teslim ve 
tesellüm ücreti rizai tarafeyn ile tayin olunur. 

ONUNCU TARİFE 

Sigorta ücretine dairdir 

Malhsusen sigortaya vaz olunan eşyadan ücuratı atiye istifa kılınır: 

Sigorta ücreti 
Kuruş Para 

01 20 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adi ile gönde
rilen emtiadan 

04 00 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gön
derilen emtiadan 

02 00 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hay
vanat vesaire 

ON BİRİNCİ TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat 
Kuruş Para 

015 00 Lokomotif i le emniyet vagonundan 

010 00 Salon arabalarının beherinden 

005 00 Yolcu arabalarının beherinden 

002 20 Adî vagonların beherinden 

002 20 Vagonda iki den ziyade dingil olduğu halde beher 
fazla dingil için 

460 00 Katar cetveli mahsusunda muayyen olan müddetden 
ziyade bekler ise her yarım saat için 

035 00 Bir katarı mahsus için kilometre başına ücretin 
akal derecesi 

700 00 Bir katan mahsus için ücretin akal derecesi 

Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın miktann-
dan ziyadeye baliğ olmaz ise sahibi imtiyaz adi katarla mahsus olan 
tarife mucibince istifayı ücret edebilir 
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Madde 25 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkda bir cüzü ve kuruş dahi 
Osmanlı lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. Ancak sahibi imti
yaz memaliki mahrusai şahanede tedavül eden sair meskukâtı miri fia-
tile ahz ve istifa etmeye mecbur bulunacaktır. 

Madde 26 — Balâdaki maddelerle zikr ve beyan olunmayan hubu
bat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan 
envai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti 
nakliye alınacaktır. Ve bunların tayin ücreti için müşkilât ve şübhe vu-
kanunda ihtilâfın kat'iyen fasl ve halli hükümeti seniyeye aiddir. 

Madde 27 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkünüttegayyür bu
lunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilumum yolcu ve mürsiller 
hakkında cari olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya konulmaz
dan evvel hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim olunacak
tır. 

Madde 28 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dûn ücretle emtia nakledebilmesi için sahibi imtiyazın anlar 
ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi kat'iyen memnudur. Ancak 
bu memnuiyet hükümeti seniye ile sahibi imtiyaz beyninde verilecek 
karar ile fukara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak ten
zilât hakkında cari olmayacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve mühtelifeye dairdir 

Madde 29 — Devleti aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede 
gerek münferiden ve gerek müçteraian iktiza eden mahallere demiryol 
ile asakiri berriye ve bahriye ve muavene ve jandarma ve polis ve zab
tiye ile zatlarına mahsus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her 
nevi mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak ve sair levazımı askeriye 
sevk ve irsal etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye tara
fından tahriren vuku bulacak talep üzerine vagon ve Iâbüd ve muktazi 
olan sair kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı aske
riyeye hasr ve tahsis olunmak üzere Devletin emrine müheyya tutacak 
ve ledelhace Hükümeti seniye demiryolu kâffei vesaiti nakliye ve ede
vatı sairesile beraber yeddi idaresine almak ve demiryol memurlarını 
istihdam eylemek salâhiyetini haiz olacaktır. Hâli hazer ve seferde gerek 
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sahibi imtiyaz marifetile vuku bulan gerek demiryolun devletin yedi 
idaresinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve nakliyatı 
askeriye için tarifede muayyen ücretin sülüsü verilecektir. Ve hükümeti 
seniye sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat ve eşyayı sairenin yolcu 
katarlarile muhteliten gönderilmesini talep eylediği halde dahi ücreti 
muayyenenin sülüsünü tediye edecektir. Efradı asakiri şahane gerek mün
feriden ve gerek müçtemian üçüncü sınıf yolcu arabalarile nakloluna-
caktır. Bu arabaların ademi kifayeti takdirinde mezkûr yük vagonları
na da asakir irkâp olunabilecek ise de bu hizmete mahsus olmak ve le-
delhace vaz ve istimal olunmak üzere şirket evvelce mezkûr vagonların 
derununa konulacak sıraları müheyya bulunduracaktır. 

Bununla beraber sahibi imtiyaz Devletçe talep vukuunda memaliki 
ecnebiyede carî ola gelen kavaide göre nakliyat ve sevkiyatı askeriyeye 
dair babıvalayı seraskerî ile başkaca mukavele akdetmeğe mecburdur. 

Madde 30 — Mahbusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur olan
lar tarifelerdeki ücretin nısfile naklolunacaktır. Bunun için vukubulacak 
talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlardan icabeden 
miktar bölmeler sahibi imtiyaz tarafından irae ve tahsis edilecektir. 

Madde 31 — Tarafı devletten demiryolun inşasile işletilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demiryol üze
rinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emrü tahsilinin vikayesi için 
teftişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
demiryol arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 32 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantala
rını ve bunları götürüp getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile mec
canen nakletmeğe ve bu babda tarafı devletten vuku bulacak talep üze
rine yolcu araba katarlarının ikinci sınıf arabalardan bir veya mütead-
did bölmeleri tahsis etmeğe sahibi imtiyaz mecbur olacaktır. Devleti 
aliye Posta Nezareti posta nakliyatına mahsus vagon imal ile şirkete tes
lim eylediği halde şirket işbu vagonu meccanen raptile nakle mecbur 
olacaktır. Sahibi imtiyaz canibi hükümeti seniyeden bir müsaadei mah
susa istihsal etmedikçe hiç bir ecnebi postanın nakliyatını kabul edeme
yecektir. 

Madde 33 — Sahibi imtiyaz hükümeti seniyenin müsaadesini istih
sal etmedikçe katarların vaktü hareketlerini tadil edemeyecektir. Ancak 
mahsus katarların teşkili veya adi katarların vaktü hareketlerinin teb-
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dili hükümeti senivece talep olunduğu takdirde keyfiyet lâakal kırksekiz 
saat evvel tahriren sahibi imtiyaza ihbar olunacaktır. 

İşbu şartname Şûrayı Devlet ve Meclisi Mahsusu Vükelâ kararına 
ve ahiren şerefvaki olan evamire ve Mabeyni Hümayunu Mülükânede 
mün'akid komisyondan tanzim kılınan mazbata münderecat ve tadilâtı
na tevfikan lâzımgelen lashihat ve ilâvatı cami olarak tebyiz kılınmış 
ve Mösyö Nagelmakersin imzasını dahi havi bulunmuş olduğu Meclisi 
Nafıaca bittasdik tahtım olunmuştur. 

N o : 207 — M e n ' i har ik tedahir ini havi n i z a m n a m e 

25 cemaziyelâhiT 1308, 24 kânunusani 1306 

Madde 1 — Dersaadet ve taşra dairei belediyeleri merkezlerinden 
ve mülhakatlarından icab eden yerlerde masarifi varidatı belediyeden 
tesviye olunmak üzere mükemmel harik tulumbalarile kova ve kanca ve 
balta gibi itfai harika mahsus alât ve edevat bulundurulacaktır. Muvaz
zaf tulumbacısı olmayan yerlere devairi belediyeden yevmiye birer çift 
nanı aziz verilmek üzere mikdarı kâfi tulumbacı istihdam olunacaktır. 

Madde 2 — Harik vukuuna ve harikin suhuletle sirayetine sebeb 
olacak talaş ve ot ve saman gibi mevadın münasebetsiz yerlerde bulun-
durulmamasına ve mutbah ve ocak bacaları ile soba borularının tathir 
ettirilmesine devairi belediye memurini tarafından mütemadiyen dikkat 
ve nezaret olunacaktır. 

Madde 3 — Ocak süpürücülerin alât ve edevatı muntazam olmak 
ve bunlar mahallâtı evkatı muayyenede dolaşmak üzere tahtı intizama 
alınacak ve hane ve ebniye vesaire bacalarile soba borularının miad 
ile tathir olunması için Şehremanetince lâzım gelen tedabir ittihaz olu
nacaktır. 

Madde 4 — Harik vukua gelememesi için hane vesair ebniyede sa
kin olanlar tarafından ittihazı lâzım gelen tedabiri ihtiyatiyeye ve ha
rik vukuunda sürati itfası emrinde memurin tarafından ittihazı iktiza 
eden usulü tedabire dair Şehremanetince bir talimat lâyihası kaleme 
alınarak lieclittedkik Babıâliye takdim kılınacaktır. 

Madde 5 — Harik zuhur eden hane ve ebniyei sairenin derununda 
sakin olanlardan icab edenler ve haklarında şüphe hasıl olan hariçten 

T. 1 C. 6 F. 56 
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sair kimseler tahtı isticvaba alınıp harika sebeb olan şahıs tebeyyün 
ettirilerek harikin gerek dahilen ve gerek haricen kasden ve ligarazin 
ika olunduğuna emare görüldüğü halde o şahıs hakkında takibatı ka
nuniye icra olunmak üzere canibi zabıtadan tanzim olunacak zabıt va-
rakalarile müddeiumumiliklere beyanı hal olunacaktır. 

Madde 6 — Mutbah ve soba ve baca ve boruları kurumlarının 
izale olunmadığı bilmuayene tebeyyün eylediği halde ashabından veya 
müstecirlerinden bir mecidiyeden beş mecidiyeye kadar cezayı nakdî 
alınacağı gibi mezkûr kurumların izale olunmamasından dolayı baca 
tutuştuğu halde bundan harik vukua gelsin gelmesin ashabından veya 
müstecirlerinden kezalik bir mecidiyeden beş mecidiyeye 'kadar cezayı 
nakdî ahzolunacak ve işbu cezayı nakdiler harik iane sandıklarına aid 
olacaktır. 

Madde 7 — Eğer bir mahalde gaz vesair mevaddı müşteilenin lü
zumundan ziyade bulundurulmasından ve lâyı'kı veçhile hıfzına itina 
olunmamasından harik zuhur ederse o mahallin sahibi veya müsteciri 
kanunen mesul tutulmak üzere canibi zabıtadan tanzim olunacak zabıt 
varakasile müddeiumumiliklere ve taşralarda mahallî mahkemesine be
yanı hal olunacaktır. 

Madde 8 — Tehi kalan hane ve mesken vesaireyi esbabı hariktan 
muhafazaya ashabı mecbur olacak ve bu makule yerlere mahalle imam 
ve muhtarlarile bekçileri ve muteberanı ahali mahalle nezaret edecek 
ve bir gûna hali tehlike his eyledikleri takdirde Hükümetçe iktizasına ba
kılmak üzere zabitaya ihbarı keyfiyet edeceklerdir. 

No: 208 — Bandırma - Konya Demiryolu imtiyaz mukavele 
ve şartnamesi 

Gurrei receb 1308, 29 kânunusani 1306 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa Nazırı 
Devletlû Raif Paşa Hazretlerile diğer taraftan Beynelmemalik 

Yataklı Vagonların ve Avrupanın büyük seyri seri katarları 
Kumpanyasının Meclisi İdaresi Azasından olan ve Müdürü 

Umumisi bulunan Mösyö Jorj Nagelmackers beyninde 
mevaddı âtiye kararlaştırılmıştır 

Madde 1 — Bandırma veyahud Bandırma ile Mudanya arasında 
intihab ve Devletçe tensib ve tayin olunacak bir noktadan bed ile Ba-
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lıkesirc \ e < -.dan Simav vadisini takib ederek Devletçe kabul ve tasdik 
buyrulacak f izergâha tevfikan Uşak ve Afyonkarahisârından Konyaya 
kadar geniş !ir demiryol ile müteferriatının inşa ve işletilmesi imtiyazı 
şeraiti âtiveye tevfikan tarafı Devleti Aliyeden nıumailevlı Mö?vö Na-
gelnıackeıve. ihsan huyrıılmuştıır. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren 
99 senedir. 

Madde 3 — Demiryol mebdeinden itibaren Simav'a kadar bir kı
sım ve Simavdan Uşak ve Afyonkarahisarına kadar bir kısım ve ora
dan Konyaya kadar kezalik bir kısım ki eem'an üç kısım itibar olu
nacaktır. Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename ile şart
namenin teatisi tarihinden itibaren birinci kısmın bir sene ve ikinci 
kısmın bir buçuk sene ve üçüncü kısmın iki sene zarfında şartnamede 
beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üzerine mükemmel harita ve 
lâyihalarını tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecektir. Ne
zaret işbu haria ve lâyihaları tarihi takdiminden itibaren üç mah müd
det zarfında bittedkik yolunda olduğu surette lıalile ve olmadığı tak
dirde icab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere mukavelename ve şartnamenin teatisi tarihinden itibaren 
16 ay müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve yine ol tarihten 
itibaren nihayet altı seneye kadar ikmal eylemeği teahhüd eder. Ame
liyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik 
olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı müc-
bireden 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 vukuunu derhal Hü
kümeti mahalliyeye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine resmen ve tahriren 
ihbar eyelemeğe sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri ic-
raiyesini ve hitamında kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı 
ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameli
yatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler va-
sıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir. tşbu teftiş ve muayene masarifine 
mukabil sahibi imtiyaz haritaların takdimi için tayin olunan müddetten 
itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar beher mah on ikide bir 
cüz'ü tediye olunmak üzere senevi Nafıa Nezaretinin emrine kilometre 
başına altın olarak üç yüzer kuruş ita edecektir. 
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Madde 6 — İşbu ameliyat meııafii umumiyeye müteallik husu-
sattan bulunduğundan demiryol ile müteferriatına muktazi olan arazi
den efrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sahibi im
tiyaz ashabı arazi ile uyuşamadığı halde tstimlâk Kanununa tevfikı mu
amele edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahal
ler Hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından ashabına 
tazminat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. İşbu arazi 
dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde sahibi imtiyaza 
meccanen terkolunacak ve hattın iki tarafında beşer kilometre mesafede 
arazii emiriyei haliye olduğu ve anın meyanında taş ve kum ocakları 
küşadına elverişli mahaller bulunduğu takdirde inşaat müddetince mec
canen sahibi imtiyaza terkolunup fakat badelimalât ocak mahalleri ka
patılacaktır. Ve zikrolunan taş ve kum ocaklarını sahibi imtiyaz demir
yolun işletilmesi müddetince istimal etmek ister ise nizamatı mahsusa-
sına tevfikı hareketle beraber iktiza eden vergisini dahi tediye edecek
tir ve muvakkaten istimali lâzım gelen yerlerin dahi imalât müddetince 
bilâ ücret istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — İnşa olunacak demiryolun hututu asliyesi şimdilik tek 
hat olarak yapılacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede tayin oluna
cak ve senevî beher kilometrenin hasılatı gayri safiyesi otuz bin franga 
baliğ olduğu halde Hükümeti seniyenin ikinci hattın inşasına talebe hak
kı olacak ve sahibi imtiyaz dahi kendi masrafına olarak inşasına mecbur 
bulunacaktır. 

Madde 8 - - Demiryol ve müteferriatının inşaatı ibtidaiyesi için 
gerek memaliki Devleti Aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celp ve 
tedarik olunacak alât ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makina 
ve edevat vesair levazımat her nevi dahilî vergiden ve her gûna gümrük 
resminden muaf tutulacağı gibi hattın kurb ve civarında kâin taş ve ki
reç ocaklarının küşadile işledilmesinden dolayı bir gûna resim alınma
yacak ise de inşaatı mezkûre için lüzum görünen taş ve kireç ve kum ve 
balast ve kereste vesaire misillû harçlar müteahhidleri vasıtasile tedarik 
ve mubayaa olunduğu takdirde bunların ihraç ve tedariki zımnında mü-
teahhidlerin nizamen itasına mecbur oldukları rüsumu nisbiye vesaireden 
dolayı sahibi imtiyazın bir şey demeğe salâhiyeti olmayacaktır. Demir
yolun işledilmesi için hariçten celbedilecek kömürden dahi demiryolun 
hasılatı gayri safiyesi kilometre başına on üç bin franga baliğ oluncaya 
değin gümrük resmi alınmıyacak ve demiryolun müddeti imtiyaziyesi 
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zarfında arazi ve sermayesile varidatı üzerine bir gûna vergi tarholunma-
yacak ve işbu mukavelename ile merbut şartname damga resminden va
reste olacaktır. Sahibi imtiyaz tarafından meydanı tedavüle çıkarılacak 
hisse senedatile tahvilâttan dahi hiç bir resim ahz ve istifa olunmaya
caktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz demiryolun inşasile tamiri için lâzım 
gelen keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan civar mahalleri mirî 
ormanlarından kat edebilecektir. 

Madde 10 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 

olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansup bir fen komisyonu mari

fetile nilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz ve kabul oluna

cak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bit sene sonra yine bir fen 

komisyonu marifetile amelivatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne mu

vafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde 

işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti 

tarafından katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. Sahibi imtiyazın 

hattın birbirini müteakip olan bsher kısmının ameliyatını ikmal ettikçe 

bunları muvakkaten kabul ettirdikten sonra küşad ederek işletmeğe hak

kı olaca'ktır. tşbu kısımların beheri lâakal yirmi kilometre tulünde bu

lunacak ve her halde bir mevkife müntehi olacaktır, işbu komisyonların 

bilcümle masarifi seferiyeleri sahibi imtiyaz tarafından tesviye oluna

caktır. 

Madde Jl — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza ede
cektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on sekizinci maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnü mu
hafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim olu
nacak olan bilcümle nizamatı Devleti Aliyeye tevfiki hareket etmeğe mec
burdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya mecmuu 
üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde Hükümet masarif ve zarar ve ha
san sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işledilmesini 
temin için şartnamenin on sekizinci maddesine tevfikan tedabiri lâzıme 
ittihaz edecektir. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz demiryolun muvakkaten kabul olundu-
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ğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar şartnamedeki 

tarifeye tevfikan ücret ahzedecektir. 

Madde 14 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 

müçtemian veya münferiden vufkubulacak asakiri berriye ve bahriye ile 

edevat ve Ievazımatı seferiye ve eslâha ve mühimmatı harbiye ve mahbıı-

sin ve mahkûmin ile sair memurların ve posta çantalarının sevkiyat ve 

nakliyatı hakkında şartnamenin beşinci faslında gösterildiği veçhile 

amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 15 -— Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer

manı âli tarihinden itibaren on beş mah müddet zarfında merbut şir

ket nizamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir anonim şirketi teşkiline 

mezun ve mecburdur. 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını temi-

nen fermanı âlinin ısdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir 

mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veyahut piyasa fialile 

esham olarak üç yüz bin frank kefalet akçesi tevdi edecek ve şu kadar 

ki esham tevdi eylediği hilde tedennii fiattan dolayı terettüp edecek nok

sanı ikmal edileceği Bank tarafından taahhüd ettirilecek ve mezkûr ke

falet akçesi tevdi olunduğunu müteakip fermanı âli kendisine teslim olu

nacaktır, işbu kefalet akçesi ameliyat kat'iyen kabul olunduktan sonra 

iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkızasına değin sahi

bi imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara hacet 

olmaksızın hakkı imtivazdan sakıt olacaktır. 

Madde 17 — Devleti aliye müddeti imtiyaziyenin otuz senesinin 

inkızasından sonra her vakit yolu mubayaa etmek salâhiyetini haiz 

olacaktır. Yol hangi senede iştira olunacak ise andan evvelki beş sene 

zarfında vuku bulan hasılatı gayri saf iyenin miktarı mütevassıtı bulu

narak anın yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti imtiyaziyenin hi

tamına kadar her sene sahibi imtiyaza ifa edecek ve meblâğı mezkûr kilo

metre başına senevî yedi bin beş yüz franktan dûn olmayacaktır. V e 

işbu tekasiti seneviyenin evkatı muayyenede tediyesi tarafı devletten te

min ve bu hususa dair bir mukavelei mahsusa tanzim edilecektir. Yolun 

devlete teslimi ve eşyanın mubayaası ve Levazımatı mevcudenin iştirası 

hususunda şartnamenin yirmi ikinci maddesinde gösterildiği veçhile 

muamele olunacaktır. 

Madde 18 — imtiyaz müddeti munkaziye oldukta devleti aliye sahi

bi imtiyazın demiryol ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde bu-
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Iunan kâffei hukukunu haiz olacak ve demiryol ile müteferriatının ha

sılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste ol

mak şartile yol ile müteferriatının Devlete teslimi ve edevat ve Ievazıma-

tm sureti mubayaası şartnamenin yirmi üçüncü maddesinde münderiç 

ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 19 — Demiryolun memurini fenniyeden maade memur ve 

müstahdemleri kâffeten tebaai devleti aliyeden olacak ve hükümeti se

niyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklardır ve cümlesi fes 

giyeceklerdir. Şirket umuru fenniyede Hendesei Mülkiye mektebinden 

mahreç mühendisleri dahi istihdam edeceği gibi memurini fenniye ile 

başlıca idare memurlarından maada demiryolun bilcümle memur ve 

müstahdeminin bieyyi hal türkçe tekellüm eylemeleri meşruttur. 

Madde 2 0 — Sahibi imtiyaz nizanıatı mevzuasına tevfikı hareket et

mek ve bir gûna imtiyaz ve inhisarı tazammun etmemek şartile demiryo

lun hattı mütevassıtından itibaren her iki tarafda yirmişer kilometre 

budu vesafede taharri ve keşfedeceği madenleri imal edebilecek ve 

merbut olduğu nezarete müracaat ederek nizamı dairesinde hatta civar 

olan ormanlardan hatap ve kömür ve kereste kat ve imali gibi muame

lâtta bulunmağa salâhiyeti olacaktır. 

Madde 21 — Devleti aliye demiryolun hututu asliyesile şuabatı-

nın lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat ve ledelhace sair ebniyei 

emiriye inşa edebilecek ve olbabda vukubulan masarif devlete aid ola

caktır. 

Madde 22 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika Dev

letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat sahibi imtiyaz bu hu-

susda istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni buluna

caktır. 

Madde 23 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın şehrî cedvellerini Ko

miser tedlcik ve tasdik eyledikten sonra Ticaret ve Nafıa Nezaretine tak

dim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin yirminci maddesinde gös

terildiği surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 24 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak

kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mü

başeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediği veya umuru nakli

yeyi tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais taahhüdatı 

sairesini icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakit olacak ve 

bu halde şartnamenin on sekizinci maddesinde gösterildiği veçhile demir-
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yolun muvakkaten işledilmesi için tedabiri lâzıme ittihaz olunacak ve 
ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud ke
falet akçesi dahi tarafı Devletten zaptedilecektir. 

Madde 25 — Sahibi imtiyaz Devletçe lüzum görünecek demiryol 
ebniyesi derununda müfettiş ve komiserler ile gümrük ve posta ve zabıta 
memurlarının ikametlerine muktazi ebniyeyi ve seferberlik zamanında 
Devletçe lüzum görünecek mevkiflerde asakiri şahane sevk memurları
nın ikametine mahsus oda veya barakaları meccanen tahsis etmeğe mec
burdur. 

Madde 26 — Sahibi imtiyaz masarifi kendisine aid olmak üzere de
miryol boyunca telgraf direkleri ve telleri rekz ve temdid edebilecek ve 
fakat bunları demiryola teallûku olmayan muhaberatı hususiyede isti
mal edemeyecektir. Muhaberatı telgrafiye için şirketin istimal edeceği 
makinalar Devleti aliye telgrafhanelerinde kabul ve istimal edilenlerin 
aynı olup teammüm etmemiş olan ve mahzurdan salim olmayan maki
nalar vaz ve istimal olunmayacaktır. 

Devleti Aliye demiryol boyunca bir telgraf hattı temdid edecek olur-
ise sahibi imtiyazın telgraf direklerine raptedebilecek ve bu direkler ki
fayet etmediği takdirde yolun muamelâtına sekte getirilmeksizin kendi 
masarif ile demiryol boyunca başkaca direkler rekzeyleyecek ve Devlet 
telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe nıeVkiflerde telgrafhane me
murları bulundurularak kezalik yolun muamelâtı sektedar olmamak üze
re yalnız mühim ve müstacel olan muhaberatı resmiyeyi demiryol tel-
grafile teati ettirebilecektir. 

Madde 27 — Sahibi imtiyaz mücerred Demiryola müteallik mektup 
ve çantalarını posta nezaretine bir gûna resim vermeksizin kendi vesaiti 
nakliyesile nakledebilecek ve teminatla yapılacak kısmın alât ve edevatı 
tesisiyesini bu kısmın küşad olunmuş aksamından ücretle imrarı mecburî 
olacak ise de demiryolun hüsnü halde muhafazasına ve işledilmesine 
muktazi olan alât ve edevat ve yağ ve kömür vesaire gibi sarf ve istihlâk 
olunacak mevaddı saireyi ve teminatsız olan kısımların edevat ve alâtı 
tesisiyesini bilâ ücret nakletmek hak ve salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde 28 — Sahibi imtiyazın makamına kaim olacak Anonim şir
keti Osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename ile merbut şartna
menin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsin ahkâmı ve bundan tevellüd 
edecek ihtilâfatın hal ve tayini Şûrayı Devlete ve sahihi imtiyaz ile şir
ket beyninde veya sahibi imtiyaz ve şirket ile efradı ahali meyanesinde 
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tehaddüs edebilecek her nevi hukuku şahsiye davalarının fasl ve rüyeti 
mahakimi nizamiyeye aiddir ve şirket sıfatı tabiiyeti icabınoa Hükümet
le saltanatı seniyenin lisanı resmisi olan Türkçe lisan üzerine muhabere 
eyliyecektir. 

Madde 29 — Sahibi imtiyaz hattı aslinin hitamı ameliyatı için mu
ayyen olan müddet zarfında emsal ve kavaidine muvafık şerait tahtında 
olmak ve harita ve lâyihalarını Ticaret ve Nafıa Nezaretine tasdik ettir
mek üzere hattın mebdei olan sahilde teferrııatile bir liman ve rıhtım 
inşa etmek hakkını haiz olacaktır. 

Madde 30 — Sahibi imtiyaz inşa olunacak hututun hasılatı gayri 
safiyei seneviyesi haddi vasati "olarak kilometre başına on beş bin frangı te
cavüz eder ise işbu fazlanın yüzde yirmi beşini hükümeti seniyeye teslim 
etmeği taahhüd eder. 

Madde 31 — Hükümeti seniye hattın sahilden Afyonkarahisarına 
kadar olan kısmının inşa olunup işledilen beher kilometresi için sahibi 
imtiyaza senevi on üç bin frank hasılatı gayri safiye temin buyuracaktır. 
Mezkûr demiryol kısmında işletme hasılatının ademi kifayeti takdirin
de insa olunup işledilen beher kilometre hat için senevi hasılatı gayri 
safiyenin mikdarını on üç bin franga ikmal için zirde gösterildiği veç
hile muamele olunacaktır. Şöyle ki mezkûr demiryol kısmının beher 
senei maliye ihtidasında senei sabıka hesabatı rüyet olunarak hasılatı 
gayri safiyenin kilometre başına on üç bin franga baliğ olmadığı tebey
yün eylediği halde hasılatı mezkûreyi on üç bin franga iblâğen Hükü
meti seniye canibinden şirkete itası lâzım gelen mebaliğ Konya ve An
kara ve Aydın ve Hudavendigâr Vilâyetlerinden başka Devletçe tensib 
buyurulacak vilâyetlerden senei hazıra varidatı öşriyesinden tesviye 
olunmak üzere ol miktar mebaliği havi müstelzim senedatı maliye neza
reti celilesinden şirket namına ciro edilecektir. Karahisardan Konyaya 
kadar inşa olunacak demiryol kısmına gelince bu kısım için Hükümeti 
seniye canibinden hiç bir gûna teminat verilmiyecektir. 

Madde 32 — Sahibi imtiyaz Uşakla Karahisar arasında bir nokta 
veyahut bu iki şehrin birisinden bed ederek izmir Alaşehir ve Anadolu 
hatlarile birer iltisak hattını teminatsız olarak inşa etmeği taahhüd ey
lediğinden Hükümeti seniye emir verdiği halde sahibi imtiyaz salifüz-
zikir intihab olunacak noktalardan göbek ve Alaşehre kadar bir taraftan 
ve Kütahya veya Eskişehire kadar diğer cihetten birer hattı iltisak yapa
caktır. 
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İşbu iltisak hatlarının inşası için Hükümeti seniye canibinden emir 
ve taleb vukuu tarihinden itibaren bir sene zarfında keşfiyatı kat'iye 
harita ve lâyihaları Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim ve Nezaretçe 
iki ay zarfında aynen veya tadilen tasdik edilecek ve tarihi tasdikından 
itibaren altı ay zarfında ameliyata mübaşeretle yine o tarihten itibaren 
iki sene zarfında ikmal edilecektir. 

Şu kadar var ki mezkûr iltisak hatlarının ameliyatına mübaşeret 
müddeti hattı aslinin iltisak hatlarına mebde olacak noktalara kadar 
inşa olunduğu veya Alaşehirden bed edebilmek imkân ve müsaadesini 
hasıl edecek bir hal ve karar vücude geldiği günden itibar olunacaktır. 

Madde 33 — Gerek hattı aslinin ve gerek iltisak hatlarının her iki 
cihetinde kırkar kilometre mesafeye kadar mümted olmak ve Hükümeti 
seniye canibinden bir gûna teminat deruhde olunmamak ve hututu mev-
cudenin hukuku musaddaka ve hududu memnuasına tecavüz edilmemek 
ve güzergâhı Devletle bilittifak kararlaştırılmak ve takdim olunacak 
harita ve lâyihaların Ticaret ve Nafıa Nezaretinden tasdiki tarihinden 
itibaren bir sene zarfında inşa olunmak üzere mezkûr hatların hitamı inşaa
tından itibaren beş sene müddet zarfında şubeler inşa etmeğe sahibi imti
yazın salâhiyeti olacak ve şu müddet zarfında ve ameliyata mübaşeret 
etmezden evvel mezkûr şubelerin her hangisine başka talib zuhur eder 
ise sahibi imtiyazın şeraiti mütesaviye ile hakkı rüçhanı bulunacaktır. 

îşbu demiryolların teminatsız olan aksamının her iki cihetinde 
kırkar kilometre mesafe dahilinde bunlara muvazi demiryollar inşası 
için ahara imtiyaz ita buyurulmayacaktır. 

işbu mukavelename Şûrayı Devlet ve Meclisi Mahsusu Vükelâ ka
rarına ve ahiren şerefvaki olan evamire ve mübayini Hümayunu cenabı 
mülükânede mün'akid komisyondan tanzim kılınan mazbata mündere-
cat ve tadilâtına tevfikan lâzım gelen tashihat ve ilâvatı cami olarak 
tebyiz kılınmış ve Mösyö Nagelmackersin imzasını dahi havi bulunmuş 
olduğu Meclisi Nafıaca bittasdik tahtim olunmuştur. 

Şartname 

BİRÎNCÎ FASII, 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında 
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demiryolun inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve in
şaatı icra etmekliği teahhüd eder. 

Madde 2 — Sahibi imtiyaz icra olunacak bilcümle ameliyatın ha
rita ve lâyihalarını mukavelenamenin üçüncü maddesinde tayin olunan 
müddetler zarfında üç nüsha olarak Ticaret ve Nafıa Nezaretinin nazarı 
tasvibine arzedecektir. Hattın umumî veya bir kısmı için tanzim oluna
cak harita ve lâyihaların mecmuu ibraz olunduktan sonra demiryolun 
güzergâhile maktaı tulânisi tayin olunacaktır. Mezkûr harita ve lâyiha
ların heyeti mecmuası ile zirde tarif olunan resimlerle evrakdan iba
rettir. Evvelâ arazinin arızalarile ahvali nıevkiiyesini mübeyyin yüz 
binde bir mikyasında bir kıt'a haritai umumî saniyen beş binde bir mik
yasında irtifaları irae eder bir kıt'a haritai umumî salisen tul itibarile 
beşbinde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında bir kıt'a maktaı 
tulâni ve işbu maktaı tulânide demiryolun derecei irtifaı dahi deryanın 
sathı mutavassıtına nisbetle tayin kılınacak ve işbu maktaın altına ufka 
muvazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde demiryolun mebdeinden 
itibaren kilometre itibarile mesafeler ve ikinci hat üzerinde kıtaatı müs-
takimenin tulü ve kıtaatı münhaniyenin müstakimen imtidadı ve her 
birinin nısıf kutrunun tulü ve üçüncü hat üzerinde dahi her bir iniş ve 
yokuşun tulile derecei meyelâni gösterilecektir. Rabian bazı mahallerin 
maktaı arzanisile asıl hat için ittihaz olunan makta numunesi hamisen 
imalâtı mütesavverenin bilcümle suver ve tertibatı esasiyesini müstelzim 
esbabı mübeyyin bir kıt'a lâyiha ile maktaı tulânide kıtaatı münhaniye 
ile iniş ve yokuşlara dair olan işaratı havi cetvel şeklinde bir kıt'a ke-
şifname tanzim olunacaktır. Mütesavverülinşa büyük ve küçük mevkif-
lerin ve demiryolun güzergâhına müsadif olan akar sular ile turuku 
adiyenin ve sathı zemin ile müstevi veya demiryolun altından veya üs
tünden olan geçitleri nmevkii gerek haritai umumide ve gerek maktaı 
tulânide gösterileceğinden başka hini hacette bunların ayrı ayrı olarak 
resimleri dahi tanzim ve takdim olunacaktır. 

Mevkiflerin heyeti umumiyesini irae eden haritalar binde bir 
mikyasında ve maktaları yüzde bir mikyasında ve asılı mevkif binala
rının resmi dahi yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır, imalâtı sı-
naiyenin resimlerile maktalar beher metrede iki santimetre mikyasında 
tanzim kılınacaktır, irtifa on metreden dun olan bilcümle imalâtı sı
naiye için sahibi imtiyaz bunların cümlesine tatbik olunmak üzere bir 
defalık numune resimlerini takdim ile iktifa edebilir ise de irtifa on 
metreden ziyade bulunan imalât için bunların resimlerile maktalarını 
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bittanzim takdim edecektir. Sabibi imtiyaz imalâtı sınaiyei mezkûrece 
tertib olunan mahreçlerin tayin ve vüsatlerini müstelzem olan esbabı 
bildireceği gibi demir köprülerde demir akasmınm eb'ad ve cesametleri
nin tayinini istilzam eden hesabatı dahi takdim edecektir. Hesabatı mez
kûre Ticaret ve \a f ıa Nezareti tarafından kavaidi mer'iyeye tevfikan 
kararlaştırılacak esaslar üzerine tanzim -donacaktır. 

îşbu şartnamede zikredilen bilcümle harita ve lâyihalar alelûsul 
yirmi bir santimetre arzında ve otuz bir santimetre irtifamda büküle
cek ve her birinin sahifesi yüzü neye dair olduğu işaretile bir sıra nu
marasını ve bir tarih ile sahibi imtiyazın imzasını havi olacaktır. 

Madde X — Demiryol imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacak
tır. Ancak arazi ileride ledelhace bir hattı saninin tesisine kifayet edecek 
derecede istimlâk olunacaktır. Kezalik tüneller iki hat için inşa oluna
caktır. 

Madde t — Demiryolun arzı demir çubukların iç taraflarından iti
baren bir metre kırk dört santimetreden bir metre kırk beş santimetreye 
kadar olacaktır ve yan taraflarının yani demir çubukların dış tarafı ile 
tesviye kumunun zaviyei ıılyası beynindeki mahallerin arzı tek bat için bir 
metre on santimetre ve çifte hat olan mahallerde hatteynin arasındaki 
fasıla iki metre olacaktır. Balastın yüksekliği lâakal kırk santimetre ola
cak ve balastın altında bulunan imalâtı turabiye sathı âlâsının arzı tek 
hat için altı metre çifte hat için dokuz metre altmış santimetre olacaktır. 
Balâda tayin olunan arz dereceleri hattın müşkülülinşa olan aksamın
da tek hat için beş metre on santimetre ve çifte hat için sekiz metre alt
mış santimetreye kadar tenzil olunabilecek ve ancak bu misillû ahvalde 
balastın temini muhafazası için tedabiri lâzıme ittihaz olunacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz hattın hüsnü halde muhafazası ve de
miryol ile tesviyei turabiyeye lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan 
çukurların tanzif ve tathiri ve suların ceryanı için iktiza eden hendek ve 
su yolları ile yan satıhlarını inşa eyliyecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rapteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru üç yüz metreden aşağı ve bir
birine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaniye arasında hattı 
asli için yüz metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacağı misillû işbu 
münhaniler kıtaatı müstakimeye (Parapol) 1er yani katı mükâfi kavis-
lerile raptedilecektir. 

Madde 7 — Demiryolun iniş ve yokuşları meyillerinin nihayet de-
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recesi metre başına yirmi milimetre tayin olunmuştur. Birbirini müte
akip olan iki yokuş beyninde nısıf kutru bin metreye müsavi amudî inhina
lar olacaktır. Nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş ve yo
kuşları mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır. Sahibi imtiyazın 
işbu madde ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkında icrasını faideli ad
dedeceği tadilâtı devleti aliyeye arz ve teklif etmeğe salâhiyeti olup 
fakat işbu tadilât hükümeti seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii 
icraya konulamayacaktır. Ve birde umum hatta tevakkuf zamanları dahil 
olduğu halde katarların hini hacette bilhesap vasati saatte otuz beş kilo
metre mesafe kat edebilecek sür'atte hareketlerine şu tadilât mani olma
yacaktır. 

Madde 8 — Ihti raz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatları kifayet 
miktarı olmak lâzımgelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üzerine 
canibi hükümeti seniyeden tayin olunacaktır. Fakat şurası mukarrerdir 
ki mevkifler beyninde olacak mesafei vasatiye lâakal yirmi kilometre 
olacaktır. Hututu ihtiraziyenin tulü dahi makasların noktai bidayetinden 
itibaren büyük hatlar için dört yüz ve küçük hatlar için üç yüz metre
den noksan olmıyacaktır. Maktaı tulânide ileride mevkifler inşası mel
huz olan mahallerde münasib tulde ufka müsavi satıhlar gösterilecektir. 
Seferber halinde asakiri şahane ile hayvanatın ve eslâhai nariyei sakile-
nin tahmil ve tenzilini teshil etmek üîere devletçe lüzum görünecek mev-
kiflerde ahvali mevkiiye ile mütenasip sınıftan askerî istasyonlarını te
sis ve inşa etmeğe ve bunların rıhtım ve hangar ve teferruatı sairelerin-
ce Avrupada mevcud bulunan askerî istasyonlarını model ittihaz eyleme
ğe sahibi imtiyaz mecburdur. 

Madde 9 — Demiryol hattı bir mahalde ahalinin amedü şüddü zım
nında ipka ve muhafazası lâzımgelen adi yolları keserek geçecek olur 
ise demiryol hattı turuku mezkûrenin mümkün olduğu kadar ya altın
dan veya üstünden mürur edecek ve fakat ahvali mevkiiyeden naşi bazı 
mahallerde köprüler inşası masarifi külliyeyi müstelzim olduğu ve 
mürur ve uburca müşkilâtı mucip bulunduğu halde oralarda sathı zemin 
ile beraber geçidler yapılarak turuku mezbure muhafaza edilecektir. 
Demiryolun bir adi tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği 
halde inşa olunacak köprünün gözünün vüs'ti ahvali mevkiiyeye göre 
sahibi imtiyazın teklifi üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından 
tayin olunacak ve yolların ehemmiyetine göre üç metreden on metreye 
kadar olabilecektir .Kemerli köprülerin yolun sathından itibaren keme
rin ortasına kadar irtifaı lâakal beş metre ve demirden veya ağaçtan 
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ufkî kirişler ile yapılmış köprülerin kirişleri altından itibaren irtifaı 
lâakal dört metre otuz santimetre ve köprülerin korkuluklarının arasın
daki arzı tek hat için dört buçuk ve çifte hat için sekiz metre olacaktır. 

Demiryolun bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde o tari
kin altına yapdack köprünün korkuluklarının arasındaki arzı tarafı 
devletten ahvali mevkiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmiyetine 
göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Köprülerin ayakları
nın arası yani g'iz;i tek hat için lâakal dört buçuk ve çifte hat için sekiz 
metre genişliğinde olacak ve katarların geçmesi için bırakılacak irtifa 
demir çubukların sathından itibaren tavana kadar akalli dört metre sek
sen santimetre olacaktır. Demiryol turuku adiyenin sathına muvazi ola
rak geçecek olduğu halde demir çubuklar turuku mezkûre üzerine adi 
arabaların mürur ve uburuna hiç bir veçhile mani olmamak üzere çıkın
tı ve çukur olmayarak döşenecektir. Turuku adiye üzerine yapılacak 
geçidlerden hükümetçe lüzum görünecek geçitlerde parmaklık inşa olu
nacaktır. Esnayi ameliyatta eskiden mevcud olan yolların mevkilerile 
maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâzım gelir ise tebdil ve tahvil 
olunacak kısımların iniş vc yokuşlarının meyli behemehal turuku mev-
cudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet derecesini tecavüz 
cimiycektir. Her halde hem zemin jrr^itlrrc sılar hal'.ı d ^ " n - . ı cer:- en 
ettiği cihette demiryol ile adi tarikin arasında lâakal on metre tulünde 
ve milimetre başına nihayet iki santimetreyi tecavüz etmemek üzere 
inişler inşa ve tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz demiryol ameliyatileî cereyanına ha
lel gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine 
olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf ede
ceği nehir ve çaylar ve cetveller üzerine yapılacak köprülerin kavaidi 
fenne tatbikan medahil ve maharici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Ti
caret ve Nafıa Nezareti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta dahili memle
ketten tedarik olunmak üzere alâ cinsinden edevat ve levazımat istimal 
edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve müstahkem olması için bil
cümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir. Nehirler ve akar 
sular umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak kü
çük ve büvük köprüler ve menfezler ile su yolları kârgir olarak veya 
demirden tesis edilecek ve kereste yalnız temeller üe köprü döşemelri 
taban ağaçları için istimal olunacaktır. Bilcümle köprüler resimlerile 
beraber Ticaret ve Nafı-ı Nezaretine takdim olunacak programa tevfikan 
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hattın kabulünden evvel berveçhi mutad tecrübe edilecektir. Demir çu
buklar ile edevat ve levazımatı sairei inşaiye ey i cinsinden ve dayanıklı 
ve kullanılacak işlere elverişli olacaktır. Çubukların demirden mamul 
olduğu halde beher melresi civatalarile beraber lâakal otuz dört kilog
ram ve çelikten mamul olduğu takdirde otuz kilogram si'kletinde ve 
(Vinyol) usulünde matlup veçhile metin ve vasin bulunacaktır. 

Çubukların birbirine noktai iltisaklarının taban ağacına tesadüf 
ettirilmemesi caiz olacaktır. Birbirini müteakib vaz olunacak iki (Travers) 
arasındaki fasıla mihverlerden itibaren seksen santimetreyi tecavüz et
miyecektir. 

Demir çubukların yekdiğerine raptolunacak mahallerinin taban 
ağaçlan üzerine tesadüf etmemesi ve mahalli iltisakların birbirine mu
vazi olmaması caiz olup fakat çubukların birbirine merbut olacağı nok
talar iki travers arasına tesadüf eylediği halde taban ağacının haddi va
satından itibaren otuz üç santimetreyi tecavüz etmiyecektir. Ebniye ile 
mevkif vc- kulübelerin tertibat ve sureti inşaatı kaidei tasarrufa ve usul 
ve adatı memlekete muvafık olacaktır. Mevkiflerin ebniyesi taştan veya 
tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremid ve taş veyahud diğer bir ma
den ile örtülecektir. Toprak imlâsile tesviye olunan ve türap hafrile ya
pılan mahallerin ve tesviyei turabe lâzım olan toprağın ihracında hasıl 
olan çukurların sathı maillerinin derecei mpyelâni bini inşaatta iktizayı 
mevkie göre ve sahibi imtiyazın talebi üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti 
veya memurları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 12 — Demiryolun kura ve kasahata vc mevkifîere tesadüf 
eden aksamında lüzum görüldüğü halde hattın iki cihetine kuru duvarlar 
ve parmaklıklar inşasile ebniye ve arazii mücavireden tefrik olunması 
lâzım gelecektir. Mevkiflerde yolculara mahsus olmak üzere kadın ve 
erkekler için ayrı ayrı helalar inşa olunacak ve bunlarda su bulunduru
lacaktır. 

Madde 13 — Hattın kabulü muamelesi icra olunmazdan evvel sahi
hi imtiyaz hat boyunca tesis olunacak telgraf hattından başka mevkif
lerde vesair icabeden mahallerde lâzım gelen işaretleri vaz edeceği gibi 
beher yüz metre ve beher kilometrede mesafeleri tayin eder işart direk
leri dahi vaz edecektir. 

Madde 14 — Demiryolun güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin 
üzrinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin al
tıncı maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müteferriatının tesisine 
lüzumu olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret 
olunacaktır. 
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İşbu arazinin mahallerin haritası iki binde bir mikyasında olacak 
ve ancak bu mikyasın ademi kifayeti tahakkuk edecek mahallerin hari
tası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Demiryolun inşaatı kamilen hitampezir olduktan son
ra sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere demiryol 
aksamının ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sahihleri 
hazır oldukları halde tahdid ve (Kadastr) usulüne tevfikan haritasını 
tersim ve vaz'ı alâim edecek ve işbu harita istimlâki arazi için tanzim 
olunacak haritanın mikyasında tanzim olunacaktır. Ve bundan başka 
yapılmış köprü ve imalâtı sınaiyei sairenin mufassal 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. 

îşbu tahdidi araziden sonra demiryolun aksamı mütemmimesinden 
olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid 
edilerek mezkûr haritada ve proseverballerde işaret kılınacağı gibi ma-
rülbeyan defterlerin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi 
Nafıa Nezaretindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Hattın hüsnü halde muhafazasile işledilmesi 
beyanındadır 

Madde 16 — Demiryolun her tarafı katarların tevakkuf zamanlan 
dahil olduğu halde saatte muntazaman otuz beş kilometre süratle işle-
dilebilecek surette inşa olunacaktır. 

Madde 17 — Lokomotifler ile yolcu ve emtia vagonları ve sureti 
umumiyede edevatı müteharrikenin kâffei aksamı mer'i olan en alâ nu
munelere tevfikan inşa edilmiş olacaktır. 

Yolcu vagonları üç sınıf olacak ve her sınıfın vagonlarının her böl
mesinde bölmenin kaç yolcuya mahsus olduğunu mübeyyin bir levha 
talik olunacaktır. Refakatinde kimsesi bulunmayan kadınlar için mahsus 
bölmeler tehiye edilecektir. 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahs 
olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icabettirir bilcümle 
esbabden muhafaza etmeğe itina edecektir. 
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Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında teahhür ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile 
ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipte icabını icra 
etmediği surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun hüsnü 
hale vaz'ı için canibi Hükümetten idaresine vaz'ıyed olunarak tamiratı 
lâzıme icra ve bu uğurda vuku bulacak masarif hattın hasılatından is
tifa olunacak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 19 — Sahibi imtiyaz hattın beher noktai intihalarında yev
miye lâakal birer yolcu katarı hareket ettirmeğe mecbur olacak ve işbu 
katarların sür'ati tevakkuf zamanları dahil olduğu halde saatte otuz 
beş kilometreden dun olmayacaktır. İşbu katarların vakit ve sureti hare
ketleri şirket badelistima Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından karar
laştırılacaktır. 

Madde 20 — Sahibi imtiyaz demiryolun her nevi hasılatını mübey
yin mah bemah bir kıt'a defter tanzim ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
takdim edecektir. Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak 
defterde yolcular ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye 
ile beraber demiryolun bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi göste
rilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile yolun tarafı Devletten mubayaası 
hususlarında ve inkizayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin yirmi dördüncü 
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 te-
karrür eder ise onun marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın 
taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede tekarrür edecek bedelden müzayede masarifi tenzil 
kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılı
nacaktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce 
takdir olunan bedelden münasip 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 sahibi imti-

T. 1 C. 6 F. r.7 



898 

yaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın Devletin malı olacak ve kefalet 
akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı Devletten zaptoluna-
caktır. 

Madde 22 — Devleti Aliye mukavelenamenin on yedinci madesi 
mucibince demiryolu mubayaa eylediği halde hattın olvakit mevcud 
bulunan ve işletilmesi için iktiza eden vagon ve lokomotif ve toprak 
arabaları ve mahrukat vesair eşyayı menkulesinin kâffesini muhammin
lerin takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira edecektir. 

Madde 23 — imtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiyaz 
demiryol mevkiflerini ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve 
müfettişleri ve memurini saire için yapılan kulübe ve haneleri ve tah
sildar odalarını ve sabit makineleri ve alelhusus bir sureti mahsusada 
umuru nakliyeye mahsus olmayan sair eşyayı gayri menkuleyi ve fab
rika ve tamirhane ve ambar ve rıhtım ve iskele ve havuz vesaire misillû 
ebniye ve emakini hüsnü halde olarak bilâbedel ve her gûna düyun 
ve taahhüdattan vareste olmak şartile Devlete devir ve teslim edecektir. 
Makine ve lokomotif ve vagon ve araba ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve 
mahrukat ve her nevi levazımat gibi hattın işletilmesi için lâzım gelen 
eşyayı menkuleye gelince Hükümeti seniye bunları muhamminlerin tak
dir edecekleri bedel mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki Dev
letin mubayaa edeceği levazımat demiryolun altı ay işletilmesi için muk
tazi olan miktarı mütecaviz olmıyacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel demiryolun hüs
nü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılır ise sahibi imtiyaza bir 
müddet tayinile İhtan keyfiyet edilecek ve bu ihtann semeresi görülmez 
ise hükümet derhal demiryolu ve müteferriatını yedi idaresine alarak 
sahibi imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzımeyi icra ile yolu hüsnü
hale vazetmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat ma
sarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve nok
san zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti 
müteferriası beyanındadır 

Madde 24 — Mukavelenamenin on üçüncü maddesi mucibince sa

hibi imtiyazın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi 

berveçhi ati beyan olunur. Atiyüzzikir tarifeler nihayet derecede olup 
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bunlar tarafı Devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunduktan sonra tez-
yid edilecektir. Fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet miktarlar tenzil 
olunduktan sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar 
edilmedikçe betekrar nihayet derecelere terfi edilemiyecek ve ancak ta
rife tenzili halinde üç gün evvel ilân olunacaktır. 

BİRINCÎ TARİFF 

Yolculara dairdir 
Adam başına ve kilometre üzerine nakliyatın fiyatı yolcu 

ve mahlut katarlar 

Birinci mevki İkinci mevki tîçüncü mevki 
Para Para Para 

27 20 13 

Birinci ve ikinci mevki arabalarından mürekkeb seyri seri kata-
rile nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz zi
yade alınacaktır. Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın 
kucağında götürülmek şartile meccanen nakledilir üç yaşından on yaşına 
kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik mahal 
tahsis olunur. Şu kadar ki bir bölmede iki çocuk bulunduğu halde ikisi 
bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmayacaktır. 

İKİNCİ TARİFE 

Yolcuların eşyayı zatiyelerine dairdir 

Her yolcunun bilet başına otuz kilogram yük nakletmeğe hakkı 
vardır. Nısıf ücret verecek çocuklar yalnız yirmi kilogram yük için üc
ret itasından muaf olacaklardır. 

Çok yer tutan eşya ile otuz öşrü zürra mik'ab hacminde olduğu hal
de vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin 
iki misli ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada ber
veçhi âti ücurat ahz ve istifa kılınacaktır. Şöyle ki her pusulada muay
yen olan yirmi para kaydiye resmi ve katarın vürudundan sonra kaldı
rılmayan eşyanın beher dengi için yevmi beşer para mağaza resmi tediye 
olunacak ve kumpanyanın ısrarı mürsil veya mürselünileyhin talebi 
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üzerine tekrar veznedilecek eşyadan kumpanya iddiasında haklı çıktığı 
halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yir
mi para mizan resmi alınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit katarlar ile gönderilen kö
peklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır. Bu ücretin 
akal derecesi sekiz kilometre başına bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi tarafından taleb olma
yıp da sahibi imtiyaz hıfzetmiş olur ise yevmî beş kuruş ahzolunur. 

DÖRDÜNCÜ TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre ba
şına ücreti nakliyesi bir paradır. 

Otuz desimetre yani öşrü zürra mik'ab hacminde bulunduğu halde 
vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin 
iki misli ücret alınır. Bu ücretin akal derecesi sekiz kilometre üzerine 
bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
on kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve seyri 
seri ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olus ise olsun mürselün
ileyhe ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya verildi
ğinden itibaren mürselünileyh eşyanın mevridi olan mahalde sakin ise 
yirmi dört saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırılmadığı takdirde 
kesri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için mağaza resmi ola
rak yevmî on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine eşya 
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betekrar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çıkmadığı halde kesri gayri 
münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para ücret alınır. 

BEŞtNCt TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere ve münferiden 
vezni yirmi beş kilogramdan aşağı olan ufak 

tefek eşyaya dairdir 

Bir dengin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu 
halde Otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve ondan ziyade 
mesafenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gönde
rilen mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyh mevridi 
eşya olan mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her ne 
esbaba mebni olur ise olsun kaldırılmayan denklerden mevzu olduğu 
mağaza resmi olarak yevmiye on para ve mürsil veya mürselüna'leyhin 
talebi üzerine betekrar tartılacak her denkten mürsil veya mürselüni
leyhin iddiası vahi çıktığı takdirde mizan resmi olarak yirmi para üc
ret alınır. 

ALTINCI TARİFE 

Nukud ve esham ve zikıymet eşyaya 
dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderi
lecek altın gümüş ile civa ve beyaz altın ve mücevherat vesair zikıymet 
eşyadan kilometre başına kesri gayri münkasem olmak üzere beher on 
liralık kıymet üzerine iki para ücret istifa kılınır. Tahmiliye ve ihraci
ye resmi sigorta ücreti tarife fiatına dahildir. Tarife ücretinden maada 
irsalâtın her defası için kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. Mesafe 
cüz'î olduğu halde beher on lira kıymetinde olanlar için balâda zikr
olunan masarifi müteferria dahi dahil olduğu halde beş kuruş ücret 
alınır. 



902 

YEDİNCİ TARİFE 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 

Kilometre başına ücuratı nakliye 
Seyri adi Seyri seri 

Para Para 

47 94 İki veyahut dört tekerlekli ve dahili bir peykeli 
arabalardan 

67 134 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli arabalardan 

ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine ahz ve istifa kı
lınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi 
olarak y i m i para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on 
kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmî beş kuruş 
ücret alınır. Mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra 
kaldırılmayan arabalardan istifa kılınır. Tarife ücretinden maada ara
balar derununda bulunan eşyanın sikleti elli kilogramı tecavüz eylediği 
halde elli kilogramın fazlası seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf eşya 
tarifesi mucibince kesri gayri münkasem olarak beher kilogram hesa
bile ücret alınacaktır. 

SEKİZİNCİ TARİFE 

Hayvanata dairdir 

Kilometre başına beher re's için ücreti nakliye 

Seyri adi Seyri seri 
Para Para 

27 54 öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve bey
gir ve koşum hayvanatından 

9 18 Dana ve merkep ve domuzdan 

4 8 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap ahz ve 
istifa kılınır. 



903 

Masarifi müteferria 

Evvelâ tarife ücretinden maada irsalâtm her defası için muayyen 
kaydiye resmî olarak yirmi para alınır. 

Saniyen katarın vusulünden yirmi dört saat sonra alınmayan hay
vanatın zarar ve hasan ashabına aid olmak ve yem masarifi dahil ol
mamak üzere bir mahalli mahsusda hıfzolunmak ücretine mukabil be
herinden mağaza resmi olarak yevmiye beş kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak ücret 

Birinci sınıf 

Eslâha, doğrama, boya ağacı vesair zikıymet ağaç, mum, müskirat, 
bakır, pamuk, kahve, balık, tutkal, araba edevatı, sahtiyan, edviye ve 
müstemlekâtı ecnebiyeden gelen kahve ve şeker ve çukulata ve emsali 
kuş tüyü, akmişe, baharat mamul demir, çini, meyve, mamul dökme 
demir, mamul ve gayri mamul madeniyatı saire ankıdî ayna çeliğe 
müteallik eşya rugan zit ve envai ve otlar, muzika alâtı, mefruşat, sa
haflığa müteallik şeyler mamul kurşun ve demir kalem, porselen ne
batat envai kürk, iç yağı, ipek mamulâtı, şeker, şeffaf ispermeçet, sirke, 
şarap, kadeh ve cam, yün mamulâtı ketep çay ve duhan 

Para 
35 

İkinci sınıf 

Karataş, kereste, zift, kok kömürü, odun kömürü, kenevir, ham dök
me demir, yaprak ve çubuk demir, keten, maden toprağı, kalas tahtası, 
gayri mamul mermer taş, sırık, tahta, yonma taş, tuzlu balık, külçe kur

şun, tuzlu et, kuru sebze, salamura veya sair suretle hıfzolunmuş sebze. 

Para 
27 

Üçüncü sınıf 

Kil toprağı, tuğla, kiremit, saman, kepek, yakacak odun, çakıl taşı, 
pirinç, zehair, kireç, maden kömürü, kül, dakik, gübre, dıvar taşı, lü-
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leci toprağı, alçı, kireç ve alçı taşı ve kaldırım taşı ve levazımı saire 
ve tuz ve kum ve taze sebze. 

Para 
22 

işbu tarifede muharrer ücreti nakliye beş bin kilogramdan dun 
olmamak üzere hububat ve buğday ve arpa ve yulaf ve mısır buğdayı 
ve pirinç hakkında yüzde elli nisbetinde tenzil olunacaktır. 

Vezni elli kilogramdan dun olan eşya tam elli kilogram hesap ve itibar 
olunur ve ondan ziyade küsurat daima elli kilograma iblâğ edilir. Üc
reti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa kı
lınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç sahibi imtiyaz tarafından ic
ra edilir ise tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri münkasem ol
mak üzere beher elli kilogram için on sekiz para alınır mürselünileyhe 
ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun postaya tesliminden kırk 
sekiz saat zarfında kaldırılmayan eşyadan mevzu olduğu mağaza resmi 
olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için yev
mî on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine betekrar tar
tılan ve miktarı evveli doğru çıkan eşyadan mizan resmi olarak kesri 
gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para ücret 
istifa olunur. 

Mülâhazat 

işbu tarifede beyan olunan ücret üç bin kilogramdan ziyade 
ağırlığı olan yekpare ecsam hakkında cari değildir. Üç binden beş bin 
kilograma kadar olan yekpare ecsama ücreti mukarrerenin bir nısfı da
ha ilâve olunur. Beş bin kilogramdan ziyade olan veyahut alât ve ede
vatı mahsusa istimalini icabeden yekpare ecsamın nakline kumpanya 
icbar olunmayacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve mürsi-
lin ikametgâhından alup mürselünileyhin ikametgâhına teslim etmeği 
deruhde eylediği takdirde fiyat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhında 
teslim ve tesellüm ücreti rızayı tarafeyn ile tayin olunur. 
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1 20 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adi ile gönderilen 
emtiadan 

4 00 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gönderilen, 
emtiadan. 

2 00 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hayva
nat vesaire. 

ON BİRİNCİ TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat 

Kuruş Para 

15 00 Lokomotif ile emniyet vagonundan 

10 00 Salon arabalarının beherinden 

5 00 Yolcu arabalarının beherinden 

2 00 Adi vagonların beherinden 

2 20 Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher fazla 
dingil için 

360 00 Katar cedveli mahsusunda muayyen olan müddetten 
ziyade bekler ise her yarım saat için. 

35 00 Bir katan mahsus için kilometre başına ücretin akal 
derecesi 

700 00 Bir katarı mahsus için ücretin akal derecesi 

Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın miktann-
dan ziyadeye baliğ olmaz ise sahibi imtiyaz adi katarlara mahsus olan 
tarife mucibince istifayı ücret edebilir. 

ONUNCU TARİFE 

Sigorta ücretine dairdir 

Mahsusan sigortaya vaz olunan eşyadan ücuratı atiye istifa kılınır. 
Sigorta ücreti 

Kuruş Para 
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Madde 25 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkda bir cüzü ve kuruş dahi 
Osmanh lirasının yüzde bir cüz'ü itibar olunacaktır. Ancak sahibi im
tiyaz memaliki mahrusai şahanede tedavül eden sair meskukâtı mirî fi-
yatile ahiz ve istifa etmeğe mecbur bulunacaktır. 

Madde 26 — Balâdaki maddelerde zikir ve beyan olunmayan hubu
bat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan en
vai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti 
nakliye alınacaktır. Ve bunların tayini ücreti için müşkilât veya şüphe 
vukuunda ihtilâfın kat'iyen fasl ve halli Hükümeti Seniyeye aittir. 

Madde 27 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve ge
rek nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkünüttegayyür 
bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürsil-
ler hakkında cari olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya ko
nulmazdan evvel hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim 
olunacaktır. 

Madde 28 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dûn ücretle emtia naklodcbilmesi için sahibi imtiyazın onlar 
ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi kat'iyen memnudur. Ancak 
bu memnuiyet hükümeti seniye ile sahibi imtiyaz beyninde verilecek ka
rar ile fukara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak tenzilât 
hakkında carî olmayacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 29 — Devleti aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede ge
rek münferiden ve gerek müçtemian iktiza eden mahallere demiryol ile 
asakiri berriye ve bahriye ve muavene ve jandarma ve polis ve zabtiye 
ile zatlarına mahsus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi 
mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak vesair levazımı askeriye sevk ve 
irsal etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye tarafından 
tahriren vukubulacak taleb üzerine vagon ve lâbüd ve muktazî olan 
sair kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı askeriyeye 
hasır ve tahsis olunmak üzere devletin emrine müheyya tutacak ve le-
delhace hükümeti seniye demiryolu kâffei vesaiti nakliye ve edevatı 
sairesile beraber yedi idaresine almak ve demiryol memurlarını istih-
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dam eylemek salâhiyetini haiz olacaktır. Hali hazar ve seferde gerek 
sahibi imtiyaz marifetile vukubulan ve gerek demiryolun yed'i idaresin
de bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve nakliyatı askeriye 
için tarifede muayyen ücretin sülüsü verilecektir. Ve hükümeti seniye 
sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat ve eşyayı sairenin yolcu katar-
larile muhteliten gönderilmesini talep eylediği halde dahi ücreti muay-
yenenin sülüsü tediye edilecektir. Efradı asakiri şahane gerek münferi
den ve gerek müctemian üçüncü sınıf yolcu arabalarile naklolunacaktır. 
Bu arabaların ademi kifayeti takdirinde mestur yük vagonlarına da 
asker irkâb olunabilecek ise de bu hizmete mahsus olmak ve ledelhace 
vaz ve istimal olunmak üzere şirketi mezkûr vagonların derununa konu
lacak sıraları müheyya bulunduracaktır. Bununla beraber sahibi im
tiyaz devletçe taleb vukuunda memaliki ecnebiyede cari ola gelen ka-
vaide göre nakliyatı askeriyeye dair babı seraskerî ile başkaca mukavele 
aktetmeğe mecburdur. 

Madde 30 — Mahpusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur 
olanlar tarifelerdeki ücretin nısfile naklolunacaktır. Bunun için vuku 
bulacak talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlardan 
icabeden miktar bölmeler sahibi imtiyaz tarafından irae ve tahsis edi
lecektir. 

Madde 31 — Tarafı devletten demiryolun inşasile işletilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demiryol üze
rinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emri tahsilinin vikayesi için 
teftişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
demiryol arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 32 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantalarını 
ve bunları götürüp getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile meccanen 
nakletmeğe ve bu babda tarafı devletten vukubulacak taleb üzerine yol
cu araba katarlarının ikinci sınıf arabalarından bir veya müteaddid böl
meler tahsis etmeğe sahibi imtiyaz mecbur olacaktır. Devleti aliye posta 
Nezareti posta nakliyatına mahsus vagon imal ile şirkete teslim eyle
diği halde şirket işbu vagonu meccanen raptile nakle mecbur olacaktır. 
Sahibi imtiyaz canibi hükümeti seniyeden bir müsaadei mahsusa istihsal 
etmedikçe hiç bir ecnebi postanın nakliyatını kabul edemeyecektir. 

Madde 33 — Sahibi imtiyaz hükümeti seniyenin müsaadesini istih
sal etmedikçe katarların vaktü hareketlerini tadil edemeyecektir. Ancak 
mahsus katarlar teşkili veya adi katarların vaktü hareketlerinin tebdili 
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hükümeti seniyece taleb olunduğu takdirde keyfiyet lâakal kırk sekiz 
saat evvel tahriren sahibi imtiyaza ihbar olunacaktır. 

îşbu şartname Şûrayı Devlet ve Meclisi Mahsusu Vükâle kararına 
ve ahiren şerefvaki olan evamire ve mabeyni Hümayunu Cenabı Mülükâ-
nede mün'akid komisyondan tanzim kılınan mazbata münderecat ve 
tadilâtına tevfikan lâzım gelen tashihat veilâvatı cami olarak tebyiz 
kılınmış ve mumaileyh Mösyö Nagelmakersin imzasını dahi havi bulun
muş olduğu Meclisi Nafıaca bittasdik tahtim olunmuştur. 

No: 209 — tcar ve isticar mukavelenamelerine kefaleti 
mutazammm yazılacak hamiş ve zahriyelere 

yapıştırılacak pullar hakkında 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Deyin senedatına kefaleti mutazammın yazılan hamişlere vazolu
nacak pullar hakkında ittihaz olunan karardan bahisle icar ve isticar 

kefaletnamelerine yapıştırılacak pulların tayini nisbeti lüzumuna dair 
Maliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyrulan tezkeresi Tanzimat 
Dairesinde mütalea ve Düyunu Umumiye Komiserliğile muhabere 
olundu. 

Mezkûr Komiserliğin cevabile Düyunu Umumiye Müdiriyeti Umu-
miyesinin melfuf tezkeresi meallerinde icar ve isticar mukavelenameleri 
mucir ile müstecir ve kefil beyninde mün'akid bir mukavele olmayıp 
yalnız mucir ile müstecir beyninde teati edilmekte olduğu ve buna ke
filin dahil olmasında bir mecburiyeti kanuniye olmadığı İcarı Akar 
Nizamnamesinin dokuzuncu maddesi muktezasmdan olup berveçhi mu
harrer mucir ile müstecir beyninde mün'akid bir mukavele ahkâmının 
icrası şahsı salis tarafından teahhüd edilir ise işbu teahhüdü mutazam
mın yazılacak zeyil ve hamişlere kefaletname nazarile bakılacağı ve 
mezkûr mukavelenamelere bir kuruşluk pul yalnız mukavelenameye 
şamil olabilip kefalete şümulü olamayacağı cihetle işbu kefaletname
lerin rüsumu maktua tarifesi mucibince on kuruşluk pula tâbi tutul
ması Damga Kanununun ahkâmı sarihası muktezasmdan ise de mezkûr 
mukavelenamelerde tayin olunacak icarat- muhtelifüimiktar olmasile 
kefalet ve teahhüdü havi zeyil ve hamişlere alesseviye onar kuruşluk 
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pul vaz'ı nisbetle dun olan icareler ashabına ağır geleceği cihetle mu-
vafıkı madelet olamıyacağından resmi nisbiye tâbi olan deyin se-
nedatına kefaleti mutazammın yazılacak hamiş ve zahriyeler hakkın
daki karara tevfikan yirmi bin kuruşa kadar olan icar ve isticar mu
kavelenamelerine edilecek kefaletlere dahi icarei mukaddere mecmu-
una göre nisbî ve yirmi bin kuruştan yukarı meblâğı havi olanlara 
seviyyen onar kuruşluk maktu pul vaz ve ibtali münasib olacağı gösteril
miş ve sureti iş'ar muvafıkı usul ve maslahat görülmüş olmakla olveç-
hile ifayı muktezasının Maliyeye ve tamimen Vilâyet ve müstakillen 
idare olunan mutasarrıflıklara ve şehremanetine iş'an keyfiyet olun
masının Dahiliye Nezaretine havalesi ve bilcümle devairi merkeziyeye 
malûmat itası tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman hazreti menle-
hülemrindir. 

18 rebiülevvel 1308, 20 teşrinievvel 1306 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde mü
talea olunan işbu mazbatasında beyan olunduğu üzere deyin senedatına 
kefaleti mutazammın yazılacak hamiş ve zahriyeler hakkındaki karara 
tevfikan Yirmi bin kuruşa kadar olan icar ve isticar mukavelenamelerine 
edilecek kefaletnamelere dahi icarei mukadderenin mecmuuna göre 
nisbî ve yirmi bin kuruştan yukarı meblâğı havi olanlara seviyyen onar 
kuruşluk maktu olarak pul vaz ve ibtali meyanei çakeranemizde dahi 
tensib edildiğinden mucibince muamelei muktaziyesinin ifası müttehi-
den tezekkür kılındı ise de olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman 
hazreti veliyülemir efendimizindir. 

2 receb 1308, 30 kânunusani 1306 

Arz tezkeresi 

Deyin senedatına kefaleti mutazammın yazılan hamişlere vazolu
nacak pullar hakkında ittihaz olunan karardan bahisle icar ve isticar 
kefaletnamelerine yapıştırılacak pulların tayini nisbeti lüzumuna dair 
Maliye Nezareti Celilesinden mebus tezkere üzerine Şûrayı Devlet Tan
zimat Dairesinden kaleme alınıp Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil 
olunan mazbata lef fen arz ve takdim kılınmakla münderecatı hususunda 
her ne veçhile iradei seniyei cenabı padişahî şerefmüteallik buyrulur 
ise mantuku âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olun
du efendim. 

2 receb 1308, 30 kânunusani 1306 
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iradei seniyei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyrulan işbu tez
kerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabt 
padişahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda emrü ferman haz
reti veliyülemrindir. 

3 receb 1308, 31 kânunusani 1306 

No: 210 — Kurayı mevkufe bedelâtınm tenzil olunan 
nısıflarının iadesi hakkında 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Sıvasta kâin Evkafı Şerifenin vaziyeti kadimesi ihlâl edilerek ha
sılatı nısfa tenzil edildiği cihetle eimme ve hutebanın terki vazifeye mec
bur oldukları beyanile istidayı merahim ve eşfakı hazreti padişahiyi 
havi Sivastan keşide olunan ve Sivas Valiliğinden çekilen telgrafname-
ler üzerine Dersaadet ve taşralarda kâin bilcümle cevami ve mesacidi 
şerife ve hayrat ve müberratı sairenin indirastan masuniyet ve muha-
fazai mamuriyeti için ne yapılmak lâzım geleceğinin bil'etraf müzake
resi 1 e kararının arzı hakkında şerefsadır olan emrü fermanı kudsiyeti 
beyan Hazreti Hilâfetpenahi hükmü celili veçhile Meclisi Çakeranemizce 
cereyan eden tedkika't ve müzakeratı mııtazammın olup melfuflarile be
raber arz ve takdim kılınan mazbatai acizanemiz manzuru âli olarak med
reseler ulemayı islâmiyenin menşei ve imaretler de işbu medreselerde 
tahsilde bulunan talebenin iaşesi için yapılmış hayratı şerife ormasile 
bunlann harabe yüz tutması Maazallâhü Tealâ Ulûmu Diniyeye sekte 
iras ederek bundan dolayı ileride adadı Ulemaya noksan teretcüb ede
bileceği cihetle medrese ve imaretlerin indirastan temini masuniyeti 
maddesi bilhassa şayanı teemmül ve müzakere olduğundan buralarının 
biletraf müzakeresile neticei tedkrkat ve mukarreratı havi tanzim olu
nacak mazbatanın arz ve takdimi şerefsunuh ve sudur buyurulan iradei 
seniyei hazreti mülkdari olduğunu mübelliğ 10 cemaziyelâhır sene 
1308 tarihli tezkerei hususiye dahi meyanei bendegânemizde mütalea ve 
hayrat ve müberratı şerifenin hüsnü idare ve muhafazası şayanı itina 
ve ehemmiyet mevaddan olmasile bu babda evvel ve ahir şerefmüteallik 
buyurulan emrü ferman merahimi unvan hazreti hilâfetpenahi mahza 
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keramet ve inayet olmasına mebni Evkafı mezkûre hakkında ittihaz olu
nan mukarrerata müracaatla beraber olbabda Evkafı Hümayun Hazi
nesince olan malûmat ve mütaleatı havi Evkafı Hümayun Nezaretinden 
varit olan takrir ve melfufu defatir ve hulâsalar ve Maliye Nezaretile 
muhabereyi şamil tezkere üzerine icabı maslahat ezsernu vaz'ı mevkii ted-
kik ve müzakere kılındı. 

Evkafı mazbutaya aid mukarrerat diğer mazbatai acizanemizle arz-
olunduğu cihetle idaresi mütevellilerine aid olan ve yalnız rüyeti mu-
hasebaırile şurutu vakfiyesinin icrasına Evkafı Hümayun Hazinesince 
nezaret edilmekte bulunan Evkafı Mülhakaya müteallik muamelât dahi 
ledettedkik Evkafı Hümayun Nezaretinin takririnde gösterildiği üzere 
evkafı mezbureye müteferri esbabı şikâyetten biri bunlara merbut kura 
ve arazi aşarının mukaddema hazinei Celilei maliyece za'bt ve bedele 
raptile işbu bedelden yüzde on ve badehu yüzde yirmi tenzil olunduktan 
sonra üç yüz üç senesinden itibaren bakiyei bedelin nısfı tenzil ve bir 
takımı için dahi yine tenzilâtı mezkûrenin icrasile bedele raptedilmek 
üzere sülüs ita olunması hususu olup bu 'hal müessesatı mezkûrenin ha
rabını ve suda ve şikâyatı müstelzim olduğu anlaşılmasına ve hayrat 
ve müberratın hüsnü idare ve muhafazası aksayı mekasıdı hayri merasi-
di Cenabı padişahiden bulunmasına binaen evkafı mezkûreye merbut 
kura ve arazi aşarından tenzil olunan nısıfların gelecek üç yüz yedi se
nesinden itibaren vakıflarına iadesi ve badezin bedele raptolunacaklar-
dan dahi nısıf tenzilât icra edilmemesi lâzımeden göründüğü gibi bede
lâtı mezkûrenin temini tediyesi zımnında mültezimlerden evkaf muha
sebecileri ve mensubini evkaf namlarına sened alınması ve bedele raptı 
mukarrer olanların dahi hazinei celilede müteşekkil komisyonca tesrii 
muamelâtı tezekkür olunarak Meclisi acizanemizden kaleme alınan ve 
bir sureti leffen takdim kılınan mazbata 19 nisan 1308 tarihinde arzı 
huzuru âli kılınmış olup ağerçi Maliye Nezaretinin salifüzzikir tezkere
ye muharrer cevabında eykaftan tenzil kılınan nısıfların iadesi seksen 
bin lira kadar bir meblâğın bütçeye ilâvesini icabedeceği cihetle muva
zenece tesiri olacağı dermeyan olunmuş ise de zaten bu akçe Maliye 
Hazinei celilesine aid varidattan olmadığı cihetle bu münasebetle büt
çede hasıl olacak noksanın derdesti tedfcik bulunan bütçe müzakeresinde 
bittabi çaresine bakılacağından bermucibi kararı maruz icrayı icabı ten-
stb olunmuştur. 

Evkafı mezkûreye aid esbabı şikâyattan biri dahi bunlara merbut 
kura ve arazi aşarının bazıları üç yüz beş senei maliyesine değin müte-
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vellileri marifetile idare olunmakta iken Evkafı Celâliye vesaire gibi 
sekiz kalem evkafdan maadasının kararı vaki üzerine üç yüz altı senei 
maliyesinden itibaren diğerleri misillû bedele raptolunmak üzere Hazi
nei Maliyece zabıt ve idaresine iptidar olunması hususu olup muhtacı 
arz ve beyan olmadığı veçhile bidayeti tanzimatta istisna edilen Celâliye 
ve Hacı Bektaşi Veli ve A'bdülkadiri Geylâni ve Hacı Bayramı Veli ve 
Gazi Mihal ve Ali ve Süleyman ve Gazi Evranos Beyler vakıfları kema
kân müstesna olmak üzere andan sonra tevarihi muhtelifede istisna 
olunan on dört kalem evkafın emsali ve kaidei mahsusası veçhile beş 
senelik bedelâtı bittahmis seneliğine isabet eden miktarının bedel ola
rak tahsisile idare ve taşirlerinin Hazinei maliyece icrası hakkında Mec
lisi Acizanemiz kararile bilistizan şerefmüteallik buyurulan iradei se
niyei Hazreti Padişahi mantuku münifi veçhile Maliye Nezaretine teb
ligatı lâzımenin icra edildiği gibi istisnaiyeti ilga kılınan arazi ve ku
rayı mevkufe aşarı hakkında mensubini evkaf tarafından vukubulan 
müstediyat üzerine o misillû arazi ve kurayı mevkufe aşarının mirî aşa-
rile beraber Hükûmatı mahalliyece alelusul müzayede ve tekarrür eden 
bedel ile mültezimlere ihale olunarak arazi ve kurayı mevkufei mezkû
re aşarı hissei bedelâtı için mültezimlerden aşarı emiriye senedatı mi
sillû mütevelliler namına ayrıca sened alınarak senedatı mezkûrenin 
mensubini evkafa itası ve aşan emiriyenin ihale olunmayıp da emane
ten idaresi takdirinde o misillû arazi ve kurayı mevkufe hasılatı öşriye-
sinin yine mütevellilerine bırakılması hususlarının usul ittihazı ve 
bir de evvelce bedele raptı kararlaştırılan aşarı vakfiye takdiri bedel 
muamelâtının ikmaline değin gelecek üç yüz yedi senei maliyesinden 
itibaren bedeli ihalelerinden verilmekte olan alelhesapların sülüsan 
nisbetile mensubini evkafa itası dahi heyeti çakeranemizce sebkeden ka
rar üzerine şerefsadır olan emri fermanı Hümayunu Hazreti Hilâfetpe-
nahi iktizayı âlisinden olarak keyfiyet Dahiliye ve Maliye ve Evkaf 
Nezaretlerine tebliğ edilmiş olduğu halde Maliye Nezaretinin salifüz
zikir tezkereye muharrer cevabının buna dair fıkrasına nazaran ahiren 
şerefsadır olan iradei seniyei Hazreti Padişa'hinin Nezareti müşari-
leyhaca yalnız istisnaiyeti ilga olunan on dört kalem vakfa mahsus ol
duğu istidlal ile vilâyetlere ana göre icrayı tebligat kılınmış olup hal
buki karan mezkûrun bidayeti tanzimattan beri hazinece müdahale sebk 
etmeyen kurayı mevkufe aşarına dahi şümulü evleviyette bulunmuş ol
duğundan mukarreratı sabıkaya tevfikan salifüzzikir sekiz kalem evkaf 
ile anlardan ziyade şayanı takdis ve ihtiram olan ve üç yüz beş sene-
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sine değin Hazinei Maliyece müdahale edilmiyen Enbiyayı izam Haze-
ratının evkafı kemakân müstesna olmak ve üç yüz beş senesine değin 
Hazinei Maliyece müdahale olunmayıp Evkaf Muhasebecileri ve Meclisi 
idare marifetlerile idare olunan kura ve arazii mevkufe aşan dahi ke
makân Evkaf Muhasebecileri ve Mecalisi idare marifetile idare ve ihale 
olunmak üzere üç yüz beş senei maliyesi nihayetine kadar Evkaf Mü
tevellileri marifetile idare olunmakta iken üç yüz altı senei maliyesin
den itibaren Hazinei Maliyece idare olunan kura ve arazii mevkufe aşa
rının gerek istisnaiydi ahiren lâğvolunan on dört kalemden olsun ve 
gerek şimdiye değin Hazinece müdahale sebk etmeyip mütevellileri ma
rifetile idare edilen takımdan bulunsun mücerred intizamı idare için 
aşarı emiriye ile beraber ihale ve ilzamile bermucibi karar Evkafı Mül
haka bedelâtı öşriyesi için mültezimlerden Evkaf Muhasebecileri ve mü
tevellileri namlarına sened alınıp verilmesi ve alelhesapların sülüsana 
iblâğına ve teferruatına dair olan mukarreratı sairenin icrası lâzımeden 
görünmüş ve bir de mevzuubahis olan evkafın öşürden maada ağnam 
vesaire rüsumu dahi olduğu tahkikatı vakıadan anlaşılmakta olup bu 
misillû rüsum hakkında ne yolda muamele olunacağı Maliye Nezareti
nin cümlei istifsarından olarak bunlar da aşar gibi tahsisat kabilinden 
olmasına ve karşılığında masarifi vakfiyeleri bulunmasına göre kura 
ve arazii mevkufe bedel öşürlerinin nısıflarının tenzili hakkındaki ka
rar üzerine bu misillû rüsum bedelâtı vakfiyesi dahi nısfa tenzil edil
miş ise anların dahi cüz'iyeti cihetile ihalesi tensib edilmiş olduğuna 
ve evkafı mülhaka meyanında meşrutunlehleri münderis olan Evkaf 
dahi bulunacağı melhuz olmasile Evkafı Mülhakaya merbut kura ve 
arazi aşar bedelâtının berminvali maruz üç yüz yedi senei maliyesinden 
itibaren nısıf tenzilâttan istisnasile fakat bunların içinde meşrutunlehleri 
münderis evkaf olup olmadığının tahkiki ve olduğu halde anlara aid 
bedel âtın sureti tesviyesinin tedkikı ile hasıl olacak netice üzerine icabı 
bilmüzakere arz ve istizan olunmak üzere babı fetva ile Maliye ve Ev
kafı Hümayun Nezaretlerinden intihab olunacak birer zatten mürekkep 
bir komisyon teşkilile keyfiyetin oraya havalesi tezekkür kılındığına 
ve Evkafı Mülhakaya merbut olan medrese ve imaretlerin indirasdan mu
hafazası dahi Evkafı mazbuta meyanında bulunan Medrese ve Imaret-
lerinki gibi muhassesatı vakfiyelerinin tamamii itasına menut buluna
cağına binaen sureti maruza dairesinde muamelâtı muktaziyenin ifası 
ekseriyetle tezekkür ve tensip kılındı ise de olbabda ve katibei ahvalde 
emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

6 recep 1308, 3 şubat 1306 

T. 1 C. 6 F. 58 
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tradei seniyei müzeyyele 

Meclisi Mahsusu Vükelânın işbu mazbatası melfufu ile beraber 
manzuru âlii Cenabı Padişahi olarak Evkafı mülhaka meyanında meş-
rutunlehleri münderis evkaf olup olmadığının tahkik ve tetkiki için teş
kil olunacak komisyona Babı Valâyı meşihatpenahiden mektubu meşi
hatı Celile efendi hazretlerinin aza tayinile Maliye ve Evkafı Hümayun 
Nezareti Celilelerinden intihab edilecek diğer azalarla beraber mezkûr 
komisyonun Şeyhülislâm efendi hazretlerinin tahtı nezaretlerinde olarak 
babı Vâlayı Meşihatta bil'içtima icrayı müzakerat eylemesi ve 10 cema-
ziyelahır sene 308 tarihli tezkere ile dahi tebliğ ve iş'ar kılındığı üzere 
medrese ve imarethanelerin indirase yüz tutması gibi adadı ulemaya 
noksan tertibini intaç edecek bir hâli nezdi âlii hazreti hilâfetpenahide 
asla karini cevaz olmadığından komisyonca cereyan edecek müzakeratta 
bu esasın daima pişi nazarı dikkatte tutulması ve hususatı maruzai sai

renin berveçhi tezekkür ve istizan ifayı mukteziyatı hususlarına iradei 
seniyei Hazreti Hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla ol
babda emrü ferman hazreti veliyülemindir. 

İrade tarihi: 7 receb 1308, 4 şubat 1306 

m 

No: 211 — Evkafı mazbutaya merbut kura ve mezari aşarının 
Hazinei Maliyece sureti cinayet ve tesviyei bedelâtı 

hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 
Sivasta kâin Evkafı Şerifenin vaz'iyeti kadimesi ihlâl edilerek aida

tı nısfı tenzil edildiği cihetle eimme ve hutebanın terki vazifeye mecbur 
oldukları beyanile istidayı merahlm ve eşfakı Hazreti Padişahiyi havi 
Sivastan keşide olunan ve Sivas Vilâyeti Valiliğinden çekilen telgrafna-
meler üzerine Dersaadet ve taşralarda kâin bilcümle cevami ve mesa-
cidi şerife ve hayrat ve müberratı sairenin indirastan masuniyet ve mu-
hafazai mamuriyeti için ne yapılmak lâzımgeleceğinin biletraf raüzake-
resile kararının arzı şerefsadır olan emrüfermanı kudsiyet beyanı Haz
reti Hilâfetpenahi hükmü celîli veçhile Meclisi çakeranemizce cereyan 
eden tetkikat ve müzakeran mutazammın olup melfuflarile beraber arz 
ve takdim kılınan mazbatai acizanemiz manzuru âli olarak medreseler 
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ulemayı islâniyenin meneşei ve imaretler de işbu medreselerde tahsilde 
bulunan talebenin iaşesi için yapılmış hayratı şerife olmasile bunların 
haraba yüz t.ıtması maazallahü teâlâ ulûmu diniyeye sekte iras ederek 
bundan dolayı ileride adadı ulemaya noksan terettüp edebileceği cihet
le medrese ve imaretlerin indirasdan temini masuniyeti maddesi bilhassa 
şayanı teemmül ve müzakere olduğundan buralarının biletraf müzakere-
sile neticei tetkikat ve mukarreratı havi tanzim olunacak mazbatanın 
arz ve takdimi şerefsunuh ve sudur buyurulan iradei seniyei hazreti 
mülkdariden olduğunu mübelliğ 10 cemaziyelâhir 1308 tarihli tezkerei 
hususiye dahi meyanei bendegânemizde mütalea ve hayrat ve müberratı 
şerifenin hüsnü idare ve muhafazası şayanı itina ve ehemmiyet mevad-
dan olmasile bu babda evvel ve ahır şeref müteallik buyurulan emrü 
fermanı merahimi unvanı cenabı hilâfetpenahi mahzı keramet ve inayet 
olmasına mebni Evkafı mezkûre hakkında ittihaz olunan mukarrerata 
müracaatla beraber olbabda evkafı hümayun hazinesince olan malûmat 
ve mütaleatı havi Evkafı Hümayun Nezaretinden varid olan takrir ve 
melfufu defatir ve hülâsalar ve Maliye Nezaretile muhabereyi şamil 
tezkere üzerine icabı maslahat ezsernu vaz'ı mevkii tetkik ve müzakerat 
kılındı. 

Evkafı Mülhakaya aid müessesatın hüsnü muhafazası zımnında lâ-
zımülittihaz olan tedabir diğer mazbatai bendegânemizle arz ve tafsil 
edilmiş olup doğrudan doğruya hazinei Evkaf marifetile idare olun
makta bulunan Evkafı mazbutaya aid müessesat hakkında Evkafı Hüma
yun Nezaretinin takriri mezkûrunda dermeyan olunan esbab ve mütaleat 
üzerine cereyan eden müzakeratın neticesi arzolunur. Evvelâ işbu va
kıflara merbut kura ve mezari aşarı bedelâtı maktuasından yüzde on 
ve badehu yirmi tenzilâttan sonra üç yüz üç senesinden itibaren dahi 
bakiyei bedelin nısfı tenzil edildiği gibi bir yandan bedele raptolunan-
lardan da tenzilâtı mezkûre icra edilmekte ve bedele raptolununcaya de
ğin dahi alelhesap suretile nısıf bedel verilmekte olduğundan 19 mayıs 
1308 tarihli mazbatai âcizanemizde arz ve istizan olunduğu veçhile üç 
yüz yedi senei maliyesinden itibaren Evkafı mazbuta aşar bedel âtının 
nısıf tenzilâtının iadesile badeizin bedele raptolunacakların nısıf tenzi
lâttan istisnası ve bedelâtı mezkûre için mültezimlerden evkaf muhase
becileri namlarına senet alınması ve geçende bilistizan şerefsadır olan 
iradei seniyei hazreti padişahı mantuku münifine tevfikan nısıf alel-
hetaplann dahi üç yüz yedi senei maliyesinden itibaren sülüsan dere
cesine iblâğı saniyen defatiri mahsusasında murakkam bulunduğu veç-
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hile ibtidayi tanzimatta Maliye hazinesinden zabt edilmiş ve olvaktin 
rayicine göre yüz doksan dört bin lira bedel takdir olunmuş olan bir 
takım varidatı vakfiyeye mukabil tahsis olunan ve tenzilâtı mükerrere 
ile altmış dokuz bin şu kadar liraya tenezzül eylemiş olan Evkafı Hümayun 
tahsisatından geçen sene dört bin şu kadar liranın tenzili tensip edil
miş iken sehven andan fazla tenzil olunan on bin liranın senei atiye büt
çesine ilâvesile iadeten itası salisen evkaf tahsisatı için vaktile bedel ta
yininde maliye hazinesinden tesviyesi takarrür eden bazı vakıflar bede
lâtı gayri ez vezaif ve masarif takdir edilmiş olduğu halde vezaif ve 
masarifi mezkûre hazinei evkafa tahmil olunmak istenildiğinden bu 
babda bir karar ittihazının hazinei celiledeki evkaf komisyonuna hava
lesi rabian Evkafı Mülhakadan olup da mütevellileri marifetile idare 
olunmakta iken hasbennizam bir yandan tevliyeti evkaf hazinesinden 
zabt ve idare edilen Evkafın masarifi hazinei evkafa intikal ettiği gibi 
varidatına mukabil hazinei maliyeden mütevellilerine verilmekte olan 
bedelâtı dahi hazinei evkafa aid olduğundan bedelâtı merkumenin mü-
retteb oldukları mahaller aşarı her sene ihale olundukça evkaf muha
sebecileri namlarına mültezimlerden sened alınıp verilmesi hamisen le-
delicab devairi emiriye için alınan bir takım müsakkafat ve müstegillâtı 
mevkufenin icaresi ve mahlûlât ziyanı ve ferağ ve intikal harcı muka
bili takdir edilen bedeli mukataatın üç yüz yedi senesinden itibaren sene 
be sene ve müterakiminin dahi tekasiti münasebe ile tesviyesi zımnında 
devairi müteallikasına tebligatı kat'iye ifası sadisen kura ve arazi, aşan 
bedelâtı maktuasile alelhesap olarak mürettep olan mebaliğden ve vari
datı vakfiyei saireden evkafı hümayun hazinesinin vilâyet malsandık-
larındaki matlûbatının üç yüz yedi senesi nihayetine kadar malsandık-
larından evkaf muhasebeciliklerine ifa kılınması ve müddeti muayye-
nesi zarfında bu akçeleri tediye etmiyen malmemurlarının roes'ul tutul
ması tezekkür kılınmıştır. 

Nezareti müşarileyhanın hatimei takririnde gösterilen muvazene 
açığının bir kısmına berminvali maruz evkafı hümayun tahsisatından 
fazla tenzil edilmiş olan on bin lira ile gerek şimdiye kadar bedele rap
tedilmiş ve gerek badeizin raptedilecek olan evkafı mazbuta hasılatı 
öşriyesinin nısıf tenzilâttan istisnasında husulü tahmin edilen yedi sekiz 
bin liranın karşılık olacağı gibi küsurunun çarei tesviyesi dahi derdesti 
tanzim ve irsal idûği beyan olunan asıl muvazenenin vürudunda yine 
meclisi âcizanemizde bilmütalea kararı arzı atebei ulya kılınacağı derkar 
bulunmuş ve maahaza Dersaadette ve taşrada bulunan hayrat ve müber-
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ratın muhafazai mamuriyetile hali muattaliyetten vikayesi için her nevi 
evkaf varidatının mavuzıalehlerinde istimali ve taşralarca evkaf komis
yonlarına mevdu vezaifin hüsnü ifası hakkında evkafı hümayun hazine
since tedabiri müessire ittihazile beraber memurini şer'iye canibinden 
dikkati mütemadiye ve ledelicab memurini mülkiye tarafından dahi ne
zaret ve himaye olunması zımnında iktiza edenlere vesayayı lâzime icra
sı dahi tensib olunmuştur. 

Medrese ve imaretlerin muhafazei mamuriyetleri esbabının düşü
nülmesi dahi cümlei iradatı mülhemiyeti ayatı cenabı hilâfetpenahiden 
olmasile olbabda cereyan eden müzakerat neticesinde Dersaadet ve taş
ralarda bulunan medrese ve imaretler esasen ikiye münkasem olan ev
kafı mazbuta ve mülhakadan bulunan hayrat ve müberratı şerife me
yanında olup bunların indirasdan vikayeleri birer suretle tevkifat 
ve tenzilâta uğramış olan muhassesatı vakfiyenin temini tamamii tes-
viyesile mukarreratı maruzai sairenin icrasına vabeste bulunduğuna 
mebni işbu ve diğer mazbatai bendegânemizde arzolunduğu veçhile her 
nevi muhassesatı vakfiyenin tamamile ve vakti zamanile tesviye ve itası 
ve müteferriatının icrası kararlaştırılmıştır. 

Eğerçi Maliye Nazırı paşa tarafından evkaf tahsisatından on bin 
lira sehven tenzil olunmayıp kararı vaki veçhile icaben edildiği ve vari
datı vakfiyeden hazinei celilenin deyni neden ibaret olduğu malûm ol
madığından Maliye ve evkafı hümayun hazinelerinden ikişer memur ta-
yinile bittetkik hakikati halin meydana çıkarılması lüzumu dermeyan 
edilmiş ise de senei haliye bütçesinin müzakeresi esnasında evkafı hüma
yun tahsisatından emsaline tevfikan dört bin şu kadar liranın tenzili 
kararlaştırılmış olduğu cihetle senei atiye bütçesinin tetkik ve müzake
resi sırasında bu cihetin tashih ve tesviyesi ve varidatı vakfiyeden ha
zinei celilenin deyni olup olmadığını tetkik için burada bir komisyon 

teşkiline hacet olmayıp çünkü evkafı hümayun hazinesinin aradığı akçe 
vilâyatta malsandıklarına alınan, vakfiye olmasına mebni bu hesabın 
vilâyatta defterdar ve evkaf muhasebecileri vasıtasile bittabi rüyet olun
duğu cihetle ana göre iktizasının icrası ekseriyetle bittezekkür Evkafı 
Ijumayun Nezaretinin salifüzzikir takririle melfuf defterler Maliye Ne-
zaretile muhabereyi şamil mezkûr tezkere ile beraber arz ve takdim 
kılınmış olmakla olbabda ve katibei ahvalde emrüferman hazreti veli-
yülemir efendimizindir. 

6 recep 1308, 3 şubat 1306 
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tradei müzeyyele 

Meclisi Mahsusu Vükelânın işbu mazbatası manzuru âli olarak va
ridatı vakfiyeden hazinei celilenin deyni ne miktardan ibaret bulunduğu 
evvelce bilinip ana göre iktizayı hâl ve maslahata bakılmak daha müna
sip olacağından bu babda müracaat edilecek kuyud ve evrakın ziyadesi 
hazineteynden hangisinde ise orada içtima etmek üzere Maliye ve Ev
kafı Hümayun hazinelerinden ikişer memur tayinile tetkikatı lâzıme 
bilicra hakikati halin meydana çıkarılması ve cemaziyelahır 1308 tarihli 
tezkere ile dahi tebliğ ve iş'ar kılındığı üzere hayrat ve müberratın in-
dirase yüz tutması gibi adadı ulemaya noksan terettübünü intaç edecek 
olan hâl nezdi âlii hazreti hilâfetpenahide asla karini cevaz olmadığın
dan komisyonca cereyan edecek müzakeratta bu esas daima pişi nazan 
dikkatte tutularak bu babda bir ân evvel verilecek neticenin arzolun-
ması ve hususatı maruzai sairenin berveçhi tezekkür ve istizan ifayı 
mukteziyatı hususlarına iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi şerefmüte
allik buyurulmuş olmakla olbabda emrüferman hazreti veliyülemrindir. 

7 recep 1308 ve 4 şubat 1306 

•m ' 

No: 212 — Nazarî ve amelî Hamidiye Ziraat Mektebleri 
Nizamnamesi 

12 recep 1308, 9 şubat 1306 

BİRİNCİ FASIL 

Ziraat mekteblerinin sureti tesisi 

Madde 1 — Fenni ziraatin nazariyat ve ameliyatını talim ve ted
rise mahsus ve leylî olarak vilâyetlerde Hamidiye namile ziraat mek
tebleri ve numune çiftlikleri tesis ve küşad olunacaktır. 

Madde 2 — Ziraat mekteb ve çiftlikleri tesis olundukları vilâyat 
valilerinin nezareti ve ziraat müfettişlerinin teftişi tahtında bulunacak
tır. 

Madde 3 — Zikrolunan mekteblerde talebeye fenni ziraatin naza
riyatı talim ve mezkûr çiftliklerde dahi ameliyatı irae olunacak ve çift
liklere ameliyat görmek üzere haricî talebe dahi kabul olunabilecektir. 

Madde 4 — Ziraat mekteblerinin müddeti tahsiliyesi ileride görü
lecek lüzuma göre tezyidi caiz olmak üzere şimdilik üç senedir. Her vi-
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lâyetin mülhakatına nisbetle leylî ve dahilî olarak bilâ ücret alınacak 
talebenin adedi Ziraat Nezareti tarafından tayin ve beher sene sülüsü 
nisbetinde talebe kayıd ve kabul olunarak mektebin üç sınıfı ikmal 
olunduktan sonra her sene başehadetname çıkacak talebenin yerine ke
zalik sülüs nisbetinde muceddeden talebe kayıd ve kabul olunacaktır. 

Dahilî ve leylî olan talebeden maada mektebin vüs'ati derecesinde 
bilâ ücret haricî ve neharî ve talebe dahi kabul olunabilecektir. 

ıKÎNCÎ FASIL 

Talebenin, şeraiti intihab ve kabulleri 

Madde 5 — Ziraat mekteblerine kayıd ve kabul olunacak talebenin 
evvelâ tebaai devleti aliyeden olmaları saniyen mümkün olduğu mer
tebe çiftlik ve bağ ve bahçe ashabı veya çiftçi evlâdından ve ahlâkı ha-
sene erbabından intihab olunmaları salisen on beş yaşından aşağı ve 
yirmi beş yaşından yukarı bulunmamaları rabian ile! ve emrazdan salim 
bulunmaları şarttır. 

Madde 6 — Ziraat mekteblerinin senei tahsiliyesi teşrinievvelden 
bed' edip her sene tarihi mezkûrda yeni talebe kayıd ve kabul oluna
cak ve üç ay evvel ziraat müfettişlerinin takriri üzerine valiler tarafın
dan kazalardan miktarı muayyen talebe istenilecektir. 

Madde 7 — Makamı vilâyetten maddei sabıkada beyan olunduğu 
veçhile vukubulacak taleb üzerine derhal kaza merkezlerinde beşer aza
dan mürekkeb bir hey'eti intihabiye teşkil olunarak yevmi imtihan ta
yin ile beraber mektebe girmek için müracaat edeceklerin beşinci mad
dede muharrer evsafı haiz olmak şartile tezkerei osmaniyelerini mensub 
oldukları kasaba veya karyenin belediye veya ihtiyar meclisi tarafın
dan bir kıt'a hüsnühal ve belediye tabibi tarafından sıhhat şehadetna-
melerini ve mektebi gayri meşru bir sebeble terkeyledikleri halde yevmi 
duhullerinden zamanı huruçlarına kadar geçirdikleri müddetin masa
rifini tesviye edeceklerine dair velileri tarafından verilmiş teminat se
nedini hamil olmaları lüzumu ilân kılınacaktır. 

Madde 8 — Ziraat mekteblerine duhul etmek isteyenler kıraat ve 
imlâdan ve hesaptan amali erbaadan imtihan edilecektir. 

Madde 9 — Her kaza heyeti intihabiyesi talihlerden imtihanda en 
ziyada ehliyeti tebeyyün edenlerin lüzumu kadarını tefrik ile olbabda 
tanzim eyliyeceği mazbatayı evrakı müteferriası ile beraber kaza kay-
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makamına ita edecek ve kaymakam kaza meclisi idareden tanzim olu
nacak diğer mazbata ile beraber işbu mazbatayı nihayet eylül ihtidasına 
kadar doğrudan doğruya veya mensub olduğu liva mutasarrıflığı vası
tasile makamı vilâyete irsal edecektir. 

Madde 10 — Ziraat mekteblerine alınacak talebenin sakin olduk
ları köy veya kasabadan mektebin bulunduğu mahallere kadar masarifi 
seferiyeleri mensub oldukları kazaların ziraat bankaları temettüatından 
tesviye edilecektir. 

Madde 11 — Ziraat mekteblerine kayıd ve kabul için intihab 
olunanlar vilâyat ziraat müfettişleri tarafından defteri mahsusuna kayıt 
olunduktan sonra bir kıt'a varaka ile mektebe gönderileceklerdir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

idare heyetleri 

Madde 12 — Ziraat Mektebleri ile Numune çifliklerinin heyeti ida
releri Ziraat mektebi erin den diplomayı haiz birer müdür ite talim ve 
tedris edecekleri ulûm ve fünunu tahsil eylediklerini mübeyyin şehadet-
nameyi haiz birer müdür muavini ve lüzumu miktar muallimden iba
rettir. Müdür ve müdür muavinleri ile muallimler Ziraat Nezaretinden 
vesair müstahdemin mekteblerin heyeti idareleri tarafından intihap ve 
tayin olunacaktır. 

Madde 13 — İdare heyetleri ayda bir kere ve lüzum göründükçe 
daha ziyade biliçtima umuru idare ve tedrisiyeye müteallik bilcümle 
hususatı müzakere edecekler ve ittihad veya ekseriyeti âra ile karar ve
receklerdir. 

Madde 14 — idare heyetleri mekteblerin ve çiftliklerin tahsisatı 
dairesinde olan levazımını mubayaaya ve furuht ve mübadeleye ve mua
melâtı hesabiyeyi tedkik ve tasdika mezundur. Fakat tahsisat haricinde 
mecburî bir masraf ihtiyarı lâzım geldikte veyahud ileride fevaidi mü-
himme bahşedecek ve çiftliklerin terak'kiyatı zer'iyesine medar olacak 
bazı sarfiyatın lüzumu bittezekkür tahakkuk eylediği ve hasılattan buna 
karşılık bulunduğu takdirde icrayı icabını makamı vilâyetten istizan 
edecek ve böyle karşılık bulunamadığı surette keyfiyeti vilâyete iş'ar 
edip vali tarafından dahi Ziraat nezaretinden bil'istifsar alınacak cevab 
mucibince hareket olunacaktır. 

Madde 15 — Vilâyat Ziraat müfettişleri aralıkta mekteblerin su-
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reti idare ve hesabatını teftiş ve tedkik ile meşhudatlannı batakrir Zi
raat Nezaretine bildireceklerdir. 

Madde 16 —• Mekteb müdürleri muallimin vesair müstahdeminin 
vazifelerinin hihakkin ifasına nezaret ve idare heyetlerinin vermiş ol 
duğu kararları icra ve çiftliklerin bilcümle muamelâtı hesabiyesini ni
yet etmekle mükelleftir. Müdürler Ziraat Nezaretine merbut ve ana karşı 
mes'ul olup mahallî Hükümetleri ile dahi muhabereye mezundur. 

Madde 17 — Müdürler her senei tahsiliye nihayetinde mekteb ve 
çiftliklerin kâffei umur ve hususatını ve hesabatı umumiyelerini batak
rir Ziraat Nezaretine işar eyliyeceklerdir. 

Madde 18 — Müdür muavinleri müdürlerin gaybubeti halinde ve
zaifi memurelerini vekâleten ifa edeceklerdir. 

Madde 19 — Ameliyat muallimleri çiftlik dahilindeki tarlaların 
fenne tatbikan ameliyatı zeriyesinin vaktile ifasına ve alât ve edevatı 
zer'iyenin ve ambar ve debboy eşyasının tamirile hüsnü muhafazasına 
ve idare heyetleri tarafından çiftlik umuruna müteallik verilecek karar
ların ve çiftliğe müteallik bilcümle hususatın icrasına memur olup fen 
muallimleri dahi kimyahane ve nümunehanede mevcud hikmeti tabiiye 
ve kimya alât ve edevatile hayvanat numunelerinin ve kütüphanelerin 
hüsnü muhafazasına ve ameliyatı kimyeviye ve hürdebiniyeyi talim ve 
irae ile mükelleftirler. 

Madde 20 — Lisanı Türkî hocaları mekteb ve çiftliklerin umuru 
tahririyesini dahi icra ile mükelleftirler. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Tedris heyetlerinin sureti tertibi vezaifi 

Madde 21 — Ziraat mekteblerinin heyeti tedrisiyeleri mekteb müdür 
ve muavinleri ile fünunu zer'iye nazariyat ve ameliyatı ve lisanı Türkî 
muallimlerinden mürekkeptir. 

Madde 22 — Nazariyat muallimleri mekteb müdürleri dahi dahil 
oldukları halde beşer neferden ibaret olacaktır. 

Madde 23 — Her mektebde ameliyatı tedris ve talim etmek ve çift
liklerin umum ameliyatını filen icra ettirmek üzere birer ameliyat mu
allimi bulunacaktır. 

Madde 24 — Tedris heyetlerinden maada kendi vazife ve san'atlarına 
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dair olan işleri ifa ve başkaca talebeye talim ve irae etmek üzere birer 
çiftçi başı ve birer ahır memuru ve birer bahçivan bulunacaktır. 

Madde 25 — Müdür ve muavinleri ve fen muallimleri nazarî dersleri 
ve lisanı Türkî muallimleri Türkçe kıraat ve kitabet tedris ve talim et
mekle mükelleftirler. 

Madde 26 — Ameliyat muallimleri bilcümle alât ve edevatı zer'i-
yenin usulü istimalini vesair ameliyatı zer'iyeyi ve peynir ve yağ yap
mak ve edevatı imal ve tamir eylemek usullerini irae ve talim edecek
lerdir. 

Madde 27 — Çiftçi basılar ve ahır memurları kendilerine aid hiz
metleri mekteb müdürlerinin ve ameliyat muallimlerinin nezareti tah
tında olarak ifaya ve kendilerine mevdu olan bilcümle alât ve edevat ve 
hayvanatın hüsnü muhafazasına mecburdurlar. Hilafı nizam hal ve 
harekette bulunan çiftçi başı ve ahır memurları ameliyat muallimlerine 
ve ameliyat muallimleri dahi mekteb müdürlerine karşı mes'uldürler. 

Madde 28 — Ziraat mekteblerinin her senei tedrisiyesinde talim ve 
irae olunacak nazariyat ve ameliyat ders cedvelleri icabı hal ve mevkie 
göre Ziraat Nezareti tarafından tertib ve tayin olunacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

İmtihanların zamanı icrası ile talebe hakkında olunacak mükâfat 

Madde 29 — Senei tedrisiye teşrinievvel ihtidasından haziran inti
hasına kadar olup temmuz ihtidasından on beşine kadar olan müddet 
imtihanı umumî hazırlığına tahsis ve on beşinden nihayetine kadar im
tihanlar icra ve ikmal olunacak ve ağustos bidayetinden eylül nihaye
tine kadar mekteb tatil edilecektir, imtihanların sureti icrası ve derecatı 
nizamnamei dahilide tayin ve izah olunacaktır. 

Madde 30 — Müddeti tahsiliyesini ikmal edip de bil'imtihan ehli
yeti tebeyyün eden talebeye itası icabeden şehadetnameler Ziraat Neza
reti canibinden ita edilecektir. 

Madde 31 — ikmali tahsil ederek mektebden ba şehadetname çaka
cak talebeden imtihanda birinciliği ihraz etmiş olanlara Ziraat mekteb-
1 erine mahsus olarak imal olunacak madalyalardan altın ve ikinci ve 
üçüncü derecede çıkanlara gümüş madalya ita olunacaktır. 

Madde 32 — Hilafı nizam ve edeb harekette bulunan talebe hakkın-
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No: 213 — Midilli Bankası Nizamnamei Dahilisi 

12 recep 1308, 9 şubat 1306 

Midilli Ceziresinde teşkil olunacak Midilli 
Bankasının Nizamnamesi 

BÎRÎNCÎ FASIL 

Şirketin isim ve sureti teşekkülü ve müddet 
ve merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Midillide Bano Mihailo Kozcu ve Mihailo Andon 
Kompa ve Kulaksız zade Halim bey kendi beyninde ve ileride hissedar 
olabilecek zevat isimlerine olarak şeraiti atiyeye tevfikan Osmanlı Ano
nim bir Şirketi sarrafiye tesis ve teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Midilli Bankası olacak ve tabiiyeti 
sıfatile tabii Devleti Al iyenin Kavanin ve nizamtı umumiyesine tâbi bu
lunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Midillide olacak ve memaliki Osma
niye veya ecnebiyede icabeylediği kadar şube ve acantalar tesis ve ihdas 
edilebilecektir. 

da tertib olunacak mücazatın derecatı ve suveri icraiyesi nizamnamei 
dahilî ile tayin olunacaktır. 

Hatime 

Madde 33 — Ziraat mekteblerinin idarei dahiliyeleri ve çiftliklerin 
ameliyatına dair hususatı saire nizamnamei dahilide tayin ve izah olu
nacaktır. 

Madde 34 — Ziraat mektebleri eyyamı mukaddese ve resmiyede ve 
haftada bir gün tatil edilecektir. 

Madde 35 — Ziraat mektebleri ve numune çiftliklerinin tesis ve 
küşad ve idareleri için sarfı iktiza eden meblâğ işbu mekâtibden müste-
fid olan bir veya bir kaç vilâyet Ziraat Bankası Şubeleri hasılatından tes
viye ve ita kılınacaktır. 

Madde 36 — Ziraat Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memurdur 
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Madde 4 — Şirketin müddeti işbu nizamname hükümeti seniye 
tarafından tasdik kılınacağı tarihten itibaren elli seneden ibaret ola
caktır. 

İKİNCİ FASIL 

Şirketin muamelâtı beyanındadır 

Madde 5 — Şirketin muamelâtı alelûmum atiyüzzikr muamelâttan 
ibarettir. Şöyle ki evvelâ Hükümeti seniye ile veya saltanatı seniyenin 
bir dairei resmiyesile veya taşra esnaflarile ve Belediye idarelerile 
veya sair şirketler ile veya eşhası saire ile dahilî ve haricî muvakkat 
veya suveri saire ile akdi istikraz etmek veya bu makule istikrazlara 
hissedar olmak saniyen poliçe ve çek furuht veya iskonto etmek ve her 
nevi muamelei sarrafiye ve ticariye ve sınaiye ve kumüsyonculuk icra 
ve taahhüd eylemek ve her nevi eshamı umumiye ve emtia ve emvali 
gayri menkuleyi usul ve nizamına tevfikan iştira ve furuht eylemek ve 
bilcümle banka ve kredi ve Ticaret Şirketlerinin muamelâtı dahilinde bu
lunan muameleyi icra etmek salisen her nevi tesisatı sınaiye ve ticariye 
ve sarrafiye ve demiryol ve seyri sefaini ticariye ve tunik ve cedavül 
ve fabrikalar ve madenler ve doklar alelûmum teşebbüsatı sınaiye ve 
ticariye ve menafii umumiyeyi müstelzim olacak şirketler ihdas etmek 
ve bu makule şirketlere hissedar veya Komandit suretlerile şerik olmak 
rabian aşar vesaire gibi her nevi varidatı rüsumiye ve teşebbüsatı nafı
ayı iltizam tarikile idare etmek. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin sermayesile hissedaran tarafından 
verilecek mebaliğ mey anındadır 

Madde 6 — Şirketin sermayesi şimdilik altı milyon franktan iba
ret olup beheri ikiyüz elli franktan yirmi dört bin hisseye münkasem-
dir. Her bir hisse senedatı iki yüz elli frank ita ile kamilen tesviye 
edileceği gibi kıymeti itibariyelerinin yüzde ellisi dahi ita edilerek mu
vakkaten tesviye olunabilecektir. Ve ileride şirketin ihtiyacatma göre 
cemiyeti umumiye kararile otuz gün evvel gazetelerle ilân olunup mu-
talebe edilecektir. İşbu senedatın kâffesi şimdiden şirketin müessisleri 
tarafından işbu nizamnamenin hini tasdikında iştira ve imza kılınacak
tır. İmza kılınan hisse senedatının hini imzada beheri için yüz yirmi beş 
frank ve baki yüzde ellisi yani yüz yirmi beş frangı üç ay sonra veri
lecektir. Şirketin sermayesi ileride indelicab cemiyeti umumiye kara-
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rile temamen on milyon franga kadar tezyid olunabilecektir. İşbu teza-
yüd maddesi müceddeden hisse senedatı tedavüle çıkarılarak icra oluna
caktır. 

Madde 7 — Hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı 
Fransızca veya sair lisanlarla tanzim olunacak ve hamiline aid olmak 
üzere muharrer bulunacaktır. Ve koçanlı bir defterden kat olunup bir 
sıra numarası dahi olacaktır. Ve idare meclisi azasından bilinin imza-
sile şirket müdürünün imzasını havi bulunacaktır. Hisse senedatının 
devir ve havalesi muamelesi ol senedi ahara terk ve teslim etmekle icra 
olunur. 

Madde 8 — Hisse bedelinin nısfı tediye olundukta sahibi yedine 
bir muvakkat sened verilecektir. Ve temamı tediye olunduktan sonra se
nedat hamiline aid olacaktır. Ve ileride tedavüle çıkarılacak diğer hisse 
senedatının sureti ihracı cemiyeti umumiye kararile tayin olunacaktır. 

Madde 9 —• Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahiplerine teahhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete ve 
aleylerine ikamei davaya hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden 
itibaren senevî yüzde dokuz hesabile şirketin menfaati için faiz ahzolu-
nacaktır. Şirket taksitleri vaktile tediye edilmiyen hisse senedatı zarar 
ve ziyanı sahibine aid olmak gazete veya sair vesaiti nıünasebe ile ba-
delilân tayin olunan müddet hitamında furuht edebilecektir. Mezkûr 
hisse senedatının furuhtundan hasıl olan meblâğ zuhur edebilecek nok
san için medyun kalmamak şartile ashabının deynine mahsub edile
cektir. Ve fazla zuhur eder ise taksitin vadesi gününden itibaren tarihi 
furhtuna değin cereyan eden müddet için faizi nizamisi ahzolunup baki 
kalır ise sahibine teslim olunacaktır. 

Madde 10 — Hissedaran mutasarrıf oldukları hissenin miktarı be-
delâtından ve bayiler imza etmiş oldukları hisse bedelinin mecmuun
dan mes'uldur. 

Madde 11 — Her bir hisse kimin uhdesine geçer ise geçsin o his
seye aid olan hukuk ve taahhüdat dahi yeni sahibine intikal eder. Bir 
hissenin tasarrufu bihakkın işbu nizamnamei dahili ahkâmını ve cemi
yeti umumiye kararlarının kabulünü tazammun eder. Hisse senedleri 
kabili inkısam değildir, ve şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir his
sedarın varis ve dayinleri hiç bir sebeble şirketin defatir ve tahvilât ve 
emval ve eşyasını tahtı hacze vazını taleb ve anları taksime veyahut bil-
müzayede furuhtunu taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile 
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müdahale edemezler. Ve istifayı hukuk için şirketin sal muhasebele
rime cemiyeti umumiyesinin kararlarını kabule mecburdurlar. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahilisi beyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi cemiyeti umumiye tara
fından mansub ve yediden on ikiye kadar azadan mürekkeb bir meclisi 
idareye ihale olunur ve meclisi idareyi teşkil eden heyetin beher sene 
bir sülüsü çıkarılarak üç senede bir kerre tecdid kılınır. Ve çıkan aza
nın tekrar intihabı caizdir. Fakat şirketin hini tesisinde ilk defa içtima 
eden cemiyeti umumiye tarafından intihab olunan meclisi idare heyeti 
üç sene icrayı memuriyet eyliyecektir. İşbu üç sene mürur eyledikten 
sonra kur'a ile azanın bir sülüsü ihraç edilir ve sülüsden fazla kalır ise 
en nihayet senede çıkarılır. 

Madde 13 —• idare meclisi azasından her biri nasbi tarihinden iti
baren sekiz gün zarfında ve müddeti memuriyeti zamanında satılama-
mak üzere şirketin sandığına beş yüz aded hisse senedatı tevdi etmeğe 
mecburdur. 

Madde 14 — Meclisi idare azası ilk içtimalannda içlerinden bi
rini reis ve reisi sani intihab ederler ve reisin veya reisi saninin gıya
bında yalnız ol defa için reise vekâlet etmek üzere azadan birini tayin 
ederler. 

Madde 15 — Meclisi idare icabı halinde içtima edecek ise de lâ
akal ayda bir defa şirketin merkezi bulunan mahalde içtimai lâbüddür. 
Bundan maada azadan üç kişi meclis akdini taleb eyledikte tecemmu 
eder. Azadan gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâ
let etmek üzere azadan birini tevkil edebilirler. Müzakeratın muteber 
olması beş azanın bizzat veya bilvekâle huzurlarına menuttur. Meclisi 
idarenin kararları bizzat hazır bulunan veya tevkil kılınan azanın ek
seriyeti ârasile muteber olur. Tesavii âra vukuunda reisin bulunduğu 
taraf tercih olunur. Meclisi idarenin müzakeratı zabıtnamelere derco-
lunduktan sonra deftere kaydedilir ve mezkûr zabıtnameler reis ile şir
ket müdürü tarafından imza olunur. 

Madde 16 — Meclisi idare azasından 'birinin vefatı veya istifası 
vukuundan veya sair bir sebebden dolayı yeri münhal kalır ise meclisi 
idare yerine muvakkaten aza tayin eyliyecek ve intihabı kat'î gelecek 
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cemiyeti umumiye tarafından icra olunacağı gibi azanın haddi azamı 
bulunan on iki azaya iblâğ, için diğer aza dahi tayin edebilecektir. 
Şu kadar ki müceddeden tayin kılınan azanın kat'iyen intihab ve tayin
leri hususu cemiyeti umumiye tarafından tasdik kılınacaktır. 

Madde 17 —• İşbu nizamnamede tayin kılınan meclisi idare azasile 
ileride cemiyeti umumiye tarafından intihab olunacak aza bizzat mec
liste hazır bulunacakları günler için ücret ahzedeceklerdir. İşbu üc
retin miktan her sene cemiyeti mezkûre tarafından kat ve tayin kılı
nacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare bir maslahatın tesviyesi için azadan 
bir veya bir kaç zatı tevkil edebileceği gibi mesalihi cariyesinin rüyet 
ve tesviyesi için azadan birini daimî surette tevkil ve tayin edebilecektir. 

Madde 19 — Şirketin mesalihi vakıasını ve hususile atide zikr ve 
tadad olunacak hususatını tesviyeye Meclisi idarenin mezuniyet ve sa
lâhiyeti vasıa ve kâmilesi olacaktır. Evvelâ her nevi istikraz akdine ve 
mebaliğ tahsiline ve rüsumatın iltizam suretile idare olunmasına ve te-
şebbüsatı sınaiye ve Ticariyeye ve bunları işletmesine ve şirketin her 
nevi tesisatı sınaiye ve ticariyeyi ve sarrafiyeyi icra etmesine ve bu mi
sillû tesisata hissedar olmasına dahi ruhsat verir. Saniyen şube ve acen
teler ihdas veyahud fesih ve ilgasına ruhsat verir. Salisen iskonto ve ik
raz ve depozito ve rehin tarikile ahzolunacak emanetlerin şeraiti umu-
raiyesine karar verir. Rabian şirketin müdürü evvel ve sanilerini ve me
mur ve kâtiplerini nasb veya azleder ve memuru mumaileyhimin vezaif 
ve iktidarlarını ve miktan maaşlarını ve ikram olarak her sene başında 
Verilecek akçenin miktannı ve şayed kefalet akçesi olarak memurini mu
maileyhim tarafından şirketin sandığına akçe vazedileceği takdirde ol 
akçenin miktarını tayin eder. Hamisen şirketin imzasını vaz etmeğe kim
lerin salâhiyeti olacağını ve ne suretle vaz'ı imza edileceğini tayin ve 
tahsis eder ve sadisen heyeti umumiyeye takdim kılınacak muhasebatı 
her sene kat ve tanzim eder. Ve hissedarana tevzi olunacak temettüün 
miktarını muvakkaten tayin eder. Salbian şirketin mevcud akçesile ih
tiyat akçesinin faize verilmesini ve sureti istimalini tayin eder. Ve alel-
umum şirketin kâffei umur ve muamelâtını idare ve icra eder. Saminen 
her nevi mukavelât akdeder. Ve sulh olur ve kompromi tabir olunur 
tahkimname senedi tanzim eder ve gerek müddei ve gerek müddeialeyh 
nfatile mahakim huzurunda şirket namına ikame veya def i davaya me
zun tutar ve şirketin mutasarrıf olduğu emvali menkule ve gayri men-
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kuleyi ahara ferağ veya bey ve furuht gibi bir suret ile elden çıkarabilir 
ve faizle esham mubayaa ve furuht eder ve alelûmum idare ve tasarrufa 
müteallik olan bilcümle muamelâtı ifa eyler. 

BEŞtNCf FASIL 

Müfettişler beyanındadır 

Madde 20 — Her sene cemiyeti umumiye tarafından müntahap iki 
müfettiş güzeran eden senenin hesabatını tahkik ve tedkik ile olbabda 
bir lâyiha tanzim ederek evvel beevvel meclisi idareye verecek ve badehu 
cemiyeti umumiyenin hini içtimaında irae ve ita olunacaktır. İlk tayin 
kılınacak müfettişler şirketin hini tesisinde içtima eden ilk cemiyeti umu
miye tarafından tayin kılınan müfettişler olacaktır. 

ALTINCI FASIL 

Cemiyeti umumiye beyanındadır 

Madde 21 — Sureti muntazamada akdi içtima eden cemiyeti umu
miye bilcümle hissedaranın vekilidir. Cemiyeti umumiye lâakal yirmi 
beş hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkep olur. Cemi
yeti umumiyeye dahil olmak hakkını haiz olabilmek için ilânat ile ta
yin olunan günden lâakal on beş gün evveli mutasarrıf oldukları hisse
leri davetnamelerde tahsis olunan mahalle teslim edeceklerdir. Ve tes
lim ettikleri akabinde isimlerine mahsus yedlerine birer ilmühaber veri
lecek ve işbu ilmühaberler ibraz olundukta cemiyeti umumiyeye dahil 
olacaklardır. Cemiyeti umumiyeye dahil olmağa hakkı olan her bir his
sedar yerine bir vekil nasb ve tayin edebilir. Şu şartla ki vekil olan zat 
cemiyeti umumiyeye dahil olmak hakkını haiz bir hissedar olmak lâzım
dır. Ve bu veçhile tevkil kılınan hissedar yedinde bulunan vekâletna
meyi musaddak olarak tarihi içtimadan sekiz gün evvel meclisi idareye 
ibraz edecektir. Şeraiti mezkûreye muhalif olarak tahtı vesayetlerinde 
bulunan eytam hisseleri için vasiler ve taifei nisa için taraflarından man
sub vekiller ve alelûmum şirketlerle sair müessesatı ticariye ve sınaiye-
nin vekillerinden biri olbabda şirket namına cemiyeti umumiyede müek-
killeri namına itayı rey edebileceklerdir. 

Madde 22 — Cemiyeti umumiye senede bir defa olarak meclisi idare 
tarafından tayin olunacak zaman ve memaliki şahane dahilinde tensib 
edilecek bir mahalde sureti adiyede akdi içtima eder. İşbu cemiyeti umu
miyede Hükümeti seniye namına icrayı vekâlet etmek üzere Ticaret ve 
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Nafıa Nezareti canibinden bir memur tayini beyan ve teklife şirketi 
mezkûre mecburdur. Bundan başka meclisi idare icabettikçe ve şirket 
sermayesinin lâakal rubuna müsavi hisse senedatına malik hissedaran-
dan bir veya bir kaçının teklifi üzerine sureti fevkalâdede cemiyeti umu
miyeyi akdi içtimaa davet edebilir. 

Madde 23 — Cemiyeti umumiyenin yevmi içtimai lâakal bir mah 
evvel Dersaadet ve İzmirde en muteber gazeteler veya vesaiti sairei müna
sibe ile neşir ve ilân olunacak ve cemiyeti umumiyede müzakere oluna
cak mevad işbu ilânda münderiç bulunacaktır. Meclisi idarece cemiyeti 
umumiyede müzakeresi mukarrer olan mevaddan başka olarak hisseda-
randan şirket hissesinin bir rubuna müsavi bir veya bir kaç hissedar ta
rafından ve ilân tarihinden bir mah mukaddem cemiyeti umumiyede 
müzakere olunmasına karar verilmiş olan hususat hakkında yalnız icra
yı müzakerat edilecektir. 

Madde 24 — Cemiyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten 
şirket sermayesinin bir humsuna müsavi hisse senedatına malik hisse
darlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. Cemiyeti umumiye
nin def'ai ulâ içtimaında hazır bulunan hissedaranın asaleten ve ve
kâleten hamil oldukları hisse senedatının miktarı derecei kâfiyede ol
madığı halde cemiyeti umumiye ikinci defa olarak lâakal otuz gün zar
fında içtimaa davet edilir. İşbu ikinci içtimada gerek asaleten ve gerek 
vekâleten hazır bulunan hissedaran hisselerinin miktarı ne olur ise ol
sun yalnız birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş olan 
hususat hakkında icrayı müzakerat edilecek ve bu veçhile cereyan eden 
müzakerat umum hissedar için mer'î ve muteber tutulacaktır. 

Madde 25 — Cemiyeti Umumiyede Meclisi İdare Reisi riyaset eder 
ve reis mevcud olmadığı halde Meclisi İdare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihab ederler. Cemiyeti umumiyede hazır olup en ziyade 
hisseye malik olanlardan iki hissedar ve bunlar kabul etmedikleri hal
de esami pusulasında gösterilen sıra mucibince sonra gelenler ve bun
lar dahi kabul etmedikleri surette nihayet kabul olununcaya dek iki his
sedar rey toplamak hizmetini ifa eder. Cemiyeti umumiyede müzakere 
olunan hususata gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hisse
daranın ekseriyeti ârasile karar verilir. Ve mezkûr hissedarlar gerek 
asaleten ve gerek vekâleten mutasarrıf oldukları beher yirmi beş hisse 
için bir reye malik olup fakat bir şahıs gerek asaleten ve gerek vekâ
leten yirmiden ziyade rey ita edemez. 

T. 1 C 6 F. S9 
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Madde 26 — Cemiyeti Umumiye şirketin umur ve mesalihine dair 
her sene meclisi idare ile müfettişler tarafından takdim olunan raporu 
kıraet eder. Hesabatı ledelmüzakere ya kabul veya reddeder. Ve hissei 
temettüü tayin eyler. Ve Meclisi idare azasından tebdili iktiza edenle
rin yerlerine diğerlerini tayin eder ve idare meclisi tarafından şirketin 
teksiri sermayesi ve temdidi müddeti ve nizamnamesinin tadili ve icabı 
halde şirketin vaktinden evvel fesih ve ilgası hakkında arzolunan me-
sail ve müzakere cedvelinde münderiç bilcümle! hususatı tezekkür ve 
tahtı karara alır ve şirketin bilcümle umur ve hususatı hakkında bil-
müzakere kararı kat'î ita ve Meclisi idarenin icabeyler ise iktidarını 
tevsi eyler. 

Madde 27 — Cemiyeti umumiye tarafından işbu nizamname ah
kâmına tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya muhalif 
reyde bulunan hissedaran için dahi mecburidir. Cemiyeti umumiye ta
rafından verilen kararlar zabıtnamelere dercile bir defteri mahsusa 
kayıd ve ziri idare meclisi azasile müfettişler ve rey toplamağa memur 
olanlar tarafından imza edilir. Cemiyeti umumiyenin her bir içtimaında 
hazır bulunan hissedaranın adedile hamil oldukları hisselerin miktannı 
ve ikametgâhlarını mübeyyin bir cedvel tanzim ile balâda mezkûr zevat 
tarafından bilimza zabıt defterinin o günkü varakasına raptedilecektir. 

YEDİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye beyanındadır 

Madde 28 — Şirketin senei maliyesi kânunsani iptidasından bed' 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat birinci senei 
maliye müstesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi 
kânunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddete şamil olacaktır. 
Meclisi İdare her sene nihayetinde şirketin matlûbat ve düyunatını havi 
bir defteri umumî tanzim ile cemiyeti umumiyeye takdim eder ve müfet
tişler tarafından tanzim kılınan raporu badel kırae kabul veya red 
veya beher hisse için isabet eden temettü akçesini tayin eder. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Temettüün sureti taksimi beyanındadır 

Madde 29 — Şirketin temettüatı safiyesi hasılattan masarifi umu
miye ile kâffei tekâliften vukua gelen masarif badettenzil hasıl olan 
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mebaliğden neblâğı mezkûrdan evvel beevvel hissedarlar tarafından te
diye olunmuş sermaye üzerine senevi yüzde beş hesabile faiz ikraz olun
duktan sonra kusurundan ihtiyat akçesi teşkil etmek üzere yüzde on ve 
mütesaviyen kendi beyinlerinde taksim etmek üzere Meclisi İdare aza
sına yüzde on ve şirketin müdiran ve memurinine Meclisi İdare tara
fından tensib ve takdir kılınacak suret veçhile yüzde beş ve hamiline 
olarak tefrik edilen yüz aded müessis hissesile her bir müessisin muta
sarrıf olduğu hisselere nisbetle müessislere tevdi olunmak üzere yüzde 
on ve temettü akçesinden cemiyeti umumiye taraından ertesi sene he
sabına mahsub edilmek üzere tesviye edilebilecek mebaliğ ile hususî 
olarak bir ihtiyat akçesinin teşkili için lâzım gelen meblâğ badettenzil ba
kisi temettü olarak hissedarana taksim ve tevzi olunacaktır. Cemiyeti umu
miye tarafından gerek faizin ve gerek beher hisseye isabet eden akçenin 
tediyesi hakkında karar verildiği halde tediyatı mezkûre Meclisi İdare 
tarafından tayin kılınan zaman ve mahalde tediye kılınacaktır. Vakit 
ve zamanından itibaren beş sene zarfında taleb olunmayan faiz ve te
mettü hissesi şirket tarafından zaptolunur. 

DOKUZUNCU FASIL 

İhtiyat akçesi beyanındadır 

Madde 30 — İhtiyat akçesi yirmi dokuzuncu maddeye tevfikan te
mettüatı seneviyeden teraküm eden mebaliğden hasıl olur. İhtiyat ak
çesi şirket sermayesinin bir humsu miktarına baliğ olduğu takdirde 
cemiyeti umumiyenin kararile temettüattan beher sene tefrik olunan 
miktar ya tenzil olunur veyahut hiç alınmaz hasılatı seneviye hisse ba
şına yüzde beş faiz itasına kifayet eylemediği takdirde noksanı ihtiyat 
akçesinden ikmal edilebilecektir. 

ONUNCU FASIL 

Nizamnamenin tadili beyanındadır 

Madde 31 — Cemiyeti umumiye Meclisi İdarenin teklifi üzerine 
Hükümeti seniyenin tasdik ve tasvibine mütevakkıf olmak şartile işbu 
nizamnameye münasib gördüğü tadilâtı ve tebdilâtı icra edebilir ve bu 
babda verilecek karar gerek asaleten ve gerek vekâleten hazırı meclis 
bulunan hissedaranın ekseriyeti arası bulunduğu halde tasdiki Devlete 
arzolunur. 
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ON BİRİNCİ FASIL 

Şirketin feshi ve katı muamelâtı hey anındadır 

Madde 32 — Cemiyeti umumiye şirket sermayesinin nısfı zayi ol
dukta inkizayı müddetten evvel feshe karar verebilecek ise de bundan 
gayri ahvalde şirketin inkizayı müddetten evvel feshi lâzım gelse şirket 
sermayesinin nısfına mutasarrıf hissedaranın inzimamı reyile karar ve
rilecektir. 

Madde 33 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesih olundukta cemiyeti umumiye Meclisi İdarenin 
teklifi üzerine şirketin sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar vere
cek ye kat'ı hesap muamelâtı için bir veya bir kaç memur tayin edecek 
ve şirketi mefsuhanın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete 
devir ve frağ etmek ve haiz olduğu hukuk dairesinde münasib göreceği 
sair kâffei iktidar ve salâhiyeti mezkûr memurlara ihale eylemek gibi 
cemiyeti umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı 
muamelât esnasında dahi iktidar ve salâhiyeti istimale devam edeceği 
ve hususile cemiyeti umumiye şirketin kat'ı muamelât ve hesabını tas
dik hakkını haizdir. Memurini mumaileyhimin nasb ve tayini ile Meclisi 
İdare azalarının memuriyeti hitam bulur. 

m 

N o : 214 — Asakiri zabtiyenin vezaifi mülkiyeleri hakkındaki 
talimatın t inci maddesîle maddei mezkûrenin 22 şevval 

1287 tarihli zeyli makamına kaim maddei nizamiye 

19 receb 1308, 16 şubat 1306 

Madde 8 — Mensub oldukları vilâyet dairesinden hariç bir ma
halle memuren izam olunan jandarma efradından çavuşa kadar olan
larına hududu vilâyetten itibaren beher saat için altmışar para ve kol 
vekilleri ile muavinlerine ikişer ve tabur ağalarına kadar zabitana be
şer ve alay beylerine yedişer kuruş hesabile mahallî mal sandığından 
harcırah verilecektir. Bahren gönderilen alay beyi ile tabur ağalanna 
birinci ve bölük ağalarile muavinlerine ikinci mevki kamara ve kol ve
killeri ile muavinlerine ve neferata göğerte itibarile nısıf navul ita kılı
nacaktır. 

Berren izam kılınacak zabitan ve neferata mahalli memuriyetlerine 
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azimet için verilecek mekâri ücretinin bir nısfı dahi azimet ve avdet
leri için masarifi zaruriye mukabili olarak tediye edileceği gibi bahren 
azimet edeceklere dahi verecekleri vapur navlu hini azimetlerinde har
cırah olarak defaten ita olunacaktır. Ancak karantina ve vapur bek
lemek ve fırtına vukuile vapur hareket edememek gibi esbabı mücbi
reden naşi mutadından fazla müddet tavakkufa mecbur oldukları ge
tirecekleri ilmühaber ve evrakı resmiye ile tahakkuk eden zabitana fazla 
kaldıkları müddet için yevmî beşer kuruş ve çavuşa kadar neferata yü
zer para hesabile harcırah verilecektir. 

No: 21S — Bir müddet hâli muattaliyette kalan Takvimi 
Vakayiin tekrar intişarı hakkında iradei seniye 

Takrir 

Ceddi emcedi cenabı hilâfetpenahi cennetmekân Sultan Mahmut 
Han efendimiz hazretlerinin cümlei tesisatı celilelerinden olan «Takvimi 
\akayi» nam ceridei resmiye bir hayli müddet zinetsarı alemi matbuat 
olduğu halde ahiren bazı sekte ve arızaya duçar olarak hali muattali
yette kalmasından dolayı işbu ceridei resmiyenin tekrar tab ve neşri 
hususuna Cenabıhak ömür ve şevketi cenabı cihanbanilerini müzdad bu
yursun Velinimeti biminnetimiz Padişahımız efendimiz hazretlerinin her 
hususta ayni hikmet ve isabet olan iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi-
leri akdemce şerefsüdur buyurulmuş olduğu halde tetkikatı kuyudiyeden 
müsteban olduğu üzere olvakit matbuat idaresince şehrî on üç bin bu 
kadar kuruş derecesinde bir masrafa lüzum gösterilmesi işbu emri hay
rın teahhürü husulüne bâdi olup halbuki bilcümle düveli mütemeddine-
de olduğu gibi merkezi hilâfeti saltanatı seniyede dahi bir ceridei res
miyenin vücudu gayri resmi gazetelerce icraat ve İslâhatı dahiliye ve 
mesaili saire hakkında alelekser hakikate mugayir vaki olan neşriyatın 
mülken ve siyaseten tevlid etmekte olduğu mahazir ve mazarratın iza-
lesile beraber bu yüzden zuhure gelen bir takım yanlış zanniyatın tas
hih ve İslahına da hizmet edeceği itibarile mertebei vücubda bulunması
na mebni işbu maksadı hayrı mersadi âlinin dahi husulü zımnında vari
di hatıri aczi müzahir olan mütalea üzerine cereyan eden müzakere neti
cesinde Takvimi Vakayiin haftada üç defa olarak muntazaman tab ve neşri 
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için devletçe şehrî beş bin kuruş derecesinde bir akçenin tahsisi kâfi 
olacağı hesaben taayyün edip eğerçi işbu gazetenin resmiyeti cihetile 
kemafissabık matbaai âmirede tab ve temsili dahi iktiza eder ise de 
alât ve edevatı mevcudenin ihtiyaca kâfi olamaması cihetile şimdilik 
matbaai âmiredeki makinalardan birinin Babıâliye celbi ve ehven mas
rafla gazete tab'ı için yeniden bir takım edevat ve hurufat tedariki lâzım 
gelip bu halde de yüz elli lira kadar ibtidaî bir masraf ihtiyarına ha
cet mes edeceğine ve halbuki her defada ancak üç dört yüz kuruş kadar 
bir meblâğ sarfile istenildiği gün işe başlanılmak üzere mevcud mat
baalardan birinde ücretle tab'ı daha ziyade suhuleti müstelzim görün
düğüne nazaran şıkkı sani tercih olunur ise de bu ciheti her halde me-
nutu reyi âli olduğu gibi zikrolunan gazetenin muntazaman neşrini te
min edecek esbabın başlıcalarından biri ve belki birincisi masarifi va
kıaya karşılık olacak abone meselesi olduğu cihetle seneliği bir lira 
itibar olunacak abone için Dersaadette Vükelâyı Fiham hazeratı ve 
müsteşarlar ve rüesayı memurin ile iki bin beş yüz kuruştan yukarı maa
şı olan bilcümle müstahdeminin ve taşralarda dahi kaymakamlıklara 
kadar kâffei memurini mülkiye ve maliye ile nüvabı şer'in mecburiyeti 
takyid olunmakla beraber ayanı memleketle eşraf ve mecalisi idare azası 
gibi muteberan için de ihtiyare bırakılması ve abone bedelâtının beher 
sene nisan maaşlarından kat olunarak vaktüzamanile idareye gönderil
mesinin Dersaadette bilcümle nüzzar ve rüesayı devaire ve taşralarda 
dahi vali ve mutasarrıf ve kaymakamlıklara tebliği ve evvelki takvimde 
olduğu gibi bunun dahi posta ücretinden ve pul resminden istisnasile 
tahsis buyurulacak şehrî beş bin kuruşun dahi bilâ tedahül muntazaman 
nezareti celilei daverileri veznesinden temini tesviyesi iktiza edeceği ci
hetle suveri maruza rehini tensibi âli olduğu halde müsteşarlık makamı
nın nezaretinde bulunmak ve idaresi matbuat müdüriyetinde olmak üze
re takvimin mardii âlii velinimet bi minnet dairei mekârım bahiresinde 
neşir ve ihracına hasrü gayret edileceği derkârdır. Olbabda emrüferman 
hazreti menlehülemrindir. 

17 recep 1308, 14 şubat 1306 

Dahiliye Nezaretinin tezkeresi 

Serefsadır olan emrüfermanı hikmet beyan cenabı padişahi hükmü 
celili veçhile «Takvimi vakayi» gazetesinin yeniden tab ve ihracı için 
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cereyan eden tetkikat ve müzakeratı havi nezareti acizi müsteşarlığı ca
nibinden verilen takrir melfuru olan muhtırai müştereke ile maan ve 
leffen takdim kılındı mütaleai arından rehini ilmi samii cenabı vekâlet-
penahileri buyurulacağı üzere işbu gazetenin müşarileyhin nezareti 
ve matbuat müdürünün idaresi tahtında olarak haftada üç defa neşir ve 
ihracı ve bunun temini devamı için şehrî beş bin kuruş tahsisat itası ve 
Dersaadette iki bin beş yüz kuruş maaş alan memurinden itibaren vükelâyı 
fiham hazeratına ve taşralarda kaymakamlardan vilâyete kadar müstahde
min için abonenin mecburî olması ve gazetenin posta ücretile kemafis-
sabık pul resminden istisnası hakkında dermeyan olunan usul vaktile 
ittihaz edilmiş olan kaideye ve emsaline muvafık olduğu gibi gazetenin 
Babıâlice tab'ı zımnında bazı edevatı lâzime tedariki için lüzum görünen 
yüz elli altının tesviyesi veyahut bundan sarfı nazarla mevcud matbaalar
dan birinde ücretle tab'ı şıklarından birinin tercihi dahi her halde me-
nutu reyi âli bulunmasına binaen bermucibi takrir ifayı muktazasına 
îbtidar olunmak üzere keyfiyetin atebei ulyayı cenabı mülûkâneden isti
zanı ve istenilen beş bin kuruş muhassasatı şehriyenin dahi gelecek üç 
yüz yedi senesi martından itibaren verilmek üzere bütçeye idhali me-
nutu reyi rezini âlii hazreti sadaretpenahileridir. Olbabda emrüferman 
hazreti veliyülemrindir. 

18 recep 1308, 16 şubat 1306 

Arz tezkeresi 

Yeniden tab ve ihracı emrü ferman hikmet beyan hazreti padişa
hi iktizayı âlisinden olan Takvimi Vakayi gazetesinin Dahiliye Müsteşarı 
Atufetlû Reşid beyefendi hazretlerinin nezareti ve matbuat müdürünün 
idaresi tahtında olarak haftada üç defa neşir ve ihracına ve bunun te
mini devamı için tahsisine lüzum görünen şehrî beş bin kuruşun üç yüz 
yedi senesi martından itibaren bütçeye idhaline ve gazetenin posta üc
retile pul resminden usul ve emsali veçhile istisnasile bedelâtının sureti 
istifasına ve gazetenin Babıâlice tab'ı zımnında iktiza eden bazı edevatın 
tedariki için bir defa olarak yüzelli altının tesviyesi veyahut mevcud 
matbaalardan birinde ücretle tab'ı menutu reyi âli olduğuna dair Da
hiliye Nezareti celilesinin tezkerei melfuflarile ara ve takdim kılınmakla 
olbabda her ne veçhile iradei seniyei hazreti mülûkâne şerefsunuh ve 
sudur buyrulur ise mantuku celili infaz edileceği beyanile tezkerei sena-
veri terkim kılındı efendim . 

19 recep 1308,16 şubat 1306 
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İradei seniyei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiiyei sadaretpenahilerile 
evrakı melfufe manzuru âli olarak mezkûr gazete ikinci şık veçhile mev
cud matbaaların birinde tabettirilmek üzere mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda emrüfer
man hazreti veliyülemrindir. 

21 recep 1308,18 şubat 1306 

— — e -

No: 216 — Vardar nehri mecrasının tathiri imtiyaz 
mukavele ve şartnamesi 

24 recep 1308, 21 şubat 1306 

MUKAVELENAME 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazırı Devletlû Raif Paşa Hazretleri ve diğer taraftan 

Selanik eşrafından saadetlû Hamdi beyefendi 
hazretlerile Adil bey beyninde mevaddı 

atiye kararlaştırılmıştır 

Madde 1 — Selânikte vaki Vardar Nehri Han Köprüsü nam ma
halden bed ile müceddeden müstakim bir mecra hafir ve küşad oluna
rak denize icra ve nehri mezkûrun Yenice Gölüne olan ceryanı dahi ta
mamen menedilmdc ve bu mecranın tarafeyninde sedler inşasile her iki 
cihetindeki arazi mazarrattan tahlis olunmak ve nehri mezkûr sularile 
arazi iska ve irvası için mevakii lâzımede cedveiler hafir ve tesis kılın
mak ve mezkûr Han Köprüsü nam mevkiden Karasüle mevkiine kadar 
dahi nehirin canibinden lüzum ve ihtiyaca göre sedler inşa olunmak 
ve nehri mezkûre cari Buzc Deresinin esnayi tuğyanında iki tarafına 
İrası hasar edememesi için sureti salimede nehre icrasını temin edecek 
sedler yapılmak ve bir de Yenice Gölü suları elyevm kapanmış olan 
mecrasının tathirile denize akıtılarak mezkûr gölün civarındaki arazi 
ziraata salih bir hale ifrağ edilmek üzere şeraiti atiyeye tevfikan tarafı 
devleti aliyeden müşarı mumaileyhimaya imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren elli 
senedir. 
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Madde 3 — Ashabı imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename
nin teatisi tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında şartnamede beyan 
olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üzerine mükemmel harita ve lâyihası
nı tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecektir ve nezaret 
işbu harita ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren altı mah müddet 
zarfında bittedkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde 
icab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Müddeti mezkûre inkizasında nezareti müşarileyhaca bir şey de
nilmemiş bulunur ise harita ve teferruatı halile tasdik olunmuş addo
lunacaktır. 

Madde 4 — Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid 
olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren yirmi bir mah 
müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanın tasdiki ta
rihinden itibaren dört sene 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 ameliyat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi 
o kadar temdid edilecek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu der
hal Hükümeti mahalliyeye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine ihbar etmeğe 
ashabı imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icrai-
yesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıa
yı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ame
liyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler 
vasıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir işbu teftiş ve muayene masari
fine mukabil ashabı imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan müd
detten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah bemah te
diye olunmak üzere senevî Ticaret ve Nafıa Nezaretinin emrine yüz elli 
aded osmanh lirası ita edecektir. 

Madde 6 — îşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususattan 
bulunduğundan ashabı imtiyazın gerek hafir ve küşad edecekleri mecra
nın ve gerek İskayı arazi zımnında açacakları cedvellerin güzergâhlarına 
tesadüf edecek araziden efrad uhdesinde bulunan arazii emiriye ve mev-
kufenin mubayaası hususunda ashabı imtiyaz ashabı arazi ile uyuşama-
dığı halde istimlâk kanununa tevfikı hareket edecektir işbu arazi dahi
linde kimsenin tahtı tasarrufunda bulunmayan arazii emiriye ve mevkufe 
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bulunduğu takdirde ashabı imtiyaza meccanen terkolunacak ve muvak
katen istimali lâzım gelen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret is
timaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — İmalât ve müteferriatının inşaatı ibtidaiyesi için mema
liki devleti aliye ve ecnebiyeden celbolunacak bilcümle alât ve edevat 
ile vapur ve duba ve emsali eşya gümrük resminden muaf tutulacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali ashabı imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komis
yonu marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahiz ve ka
bul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene sonra yi
ne bir fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kai-
dei fenne muvafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eyle
diği halde işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Ticaret ve 
Nafıa Nezareti tarafından kat'iyyen kabulü muamelesi icra olunacaktır 
ve işbu komisyonların masarifi ashabı imtiyaz tarafından tesviye kılı
nacaktır. 

Madde 9 — Ashabı imtiyaz imalât ile müteferriatmı ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendilerine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza 
edecektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on üçüncü maddesi muci
bince muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Ashabı imtiyazın kusurundan naşi imalâtın bir kıs
mına veya mecmuuna bozukluk tari olduğu halde Hükümet masarifi 
ve zarar ve hasarı ashabı imtiyaza aid olmak üzere ameliyatın temini neta-
yici için şartnamenin on üçüncü maddesine tevfikan tedabiri lâzıme it
tihaz edecektir. 

Madde 11 — Ashabı imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren on dokuz mah müddet zarfında matbu şir
ket nizamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir anonim şirketi teşkil et
meğe ve iktiza eden şirket nizamnamesini tanzim ile Devletin nazan 
tasdikina arzeylemeğe mezundur. 

Madde 12 — Ashabı imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı âlinin ısdarı kendisine tebiiğ olunduğu tarihten itibaren bir 
mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veyahud piyasa fiatîle 
esham olarak iki bin osmanlı lirası kefalet akçesi tevdi edecek ve şu 
kadar ki esham tevdi eylediği halde tedennii fiattan dolayı terettüb 
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edecek noksanı ikmal edileceği Bank tarafından taahhüd ettirilecektir 
ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu nıüteakib fermanı âli kendi
lerine teslim olunacaktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat kat'iyen kabul 
olunduktan sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkı-
«asma değin ashabı imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendi
lerine ihtara hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakit olacaktır. 

Madde 13 — Müddeti imtiyaziyenin inkizasında Hükümeti seniye 
ashabı imtiyazın gerek cedavili iskaiye ve gerek merakibi bahriye isti
maline müteallik kâffei hukukunu haiz olacağından iskele ve başlıca 
cedavili iskaiye misillû imalâtın hüsnü muhafazasına muktazi olan bil
cümle müessesat ve alât ve edevatı sabite ve müteharrike ve sabilıayı 
her nevi taahhüdattan beri olarak ahiz ve teslim edecek ve ashabı imti
yaz ancak tahtı tasarrufunda kalacak olan arazi üzerindeki hukukunu 
ve nakliyata mahsus vapur vesair merakibi bahriyeye malikiyet hakkı
nı muhafaza eyliyecektir. Sedler ve taksim cedavilinin tamir ve muha
fazası arazii mütecavire ashabına veya suları istimal edecek olanlara 
aid olup bunlar hususatı mezkûre için bir sendika heyeti teşkil etmeğe 
mecburdurlar. 

Madde 14 —• Ashabı imtiyazın memurini fenniyeden maada bü
yük küçük bilcümle memur ve müstahdemleri ve hademe ve amelesi 
tebaai devleti aliyeden olacakları gibi hükümeti seniyenin tayin ve 
kabul edeceği kıyafette bulunacaklar ve hususile fes giyeceklerdir. 

Madde 15 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin ashabı imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mü
başeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediği ve imalâtı tatil ey
lediği veyahut işbu mukaveleden mürtbais taahhüdatı sairesini icra ede
mediği halde hukuku imtiyaziyesin den sakıt olacak ve bu halde şartna
menin on beşinci maddesinde gösterildiği veçhile imalâtın muvakkaten 
tealini netayici için tedabiri lâzıme ittihaz olunacak ve ameliyat ve ede
vat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan kefalet akçesi 
dahi tarafı devletten zabtedilecektir. 

Madde 16 — Bu suretle suyun istilâsından kurtarılacak mahaller 
İki kısım olup birinci kısım daima su altında bulunan ve muvakkaten 
su basıb da mahsulâtı şitaiye zeredilemeyen ve ikinci kısım muvakkaten 
su basıb da ara sıra mahsulâtı şitaiye zeredilen arazidir. 

Madde 17 — Birinci ve ikinci kısımlar dahilinde vaki olup kimse
nin tahtı tasarrufunda bulunmayan arazii haliyei emiriye ile evkafı maz-
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buladan kezalik kimsenin tahtı tasarrufunda bulunmayan arazii vakfiye
nin mecmuu ashabı imtiyaza veyahud onun yerine kaim olacak osmanlı 
anonim şirkete kat'iyen ve meccanen terkolunacak ve evkafı mazbutanın 
gayri kimsenin tahtı tasarrufunda bulunmayan arazii mevkufenin ba-
dettathir beher cedid dönümü için osmanlı lirası yüz kuruş itibarile 
onar kuruş mütevellilerine ita edilmek şartile ashabı imtiyaza veya ma
kamına kaim olacak anonim şirkete tefvizine mütevelliler mecbur bulu
nacaktır ve bu yerler için arazi kanununa tevfikan şahıs namına olarak 
defteri hakani idaresinden ve mütevelliler tarafından tasarruf senedatı 
verilecek ve birinci defaya mahsus olarak varaka beha ve kâtibiyeden 
muaf tutulacaktır elyevm hazinei hassai şahaneden idare buyurulmakta 
olan emlâki seniye işbu imtiyaz hükmünden müstesnadır. 

Madde 18 — Birinci kısım dahilinde olup efradı nas uhdesinde bu
lunan arazinin badettathir teslimi esnasında ashabı masarifi tathiriye 
mukabilinde ashabı imtiyaza dönüm başına bir bedeli nakdî verecektir 
işbu bedeli nakdinin mikdarı ameliyatın kat'î haritaları üzerine masarifi 
umumiyeye ve ameliyatın temini muhafazası için müddeti imtiyaziye 
zarfında ihtiyar olunacak masarife nisbetle Ticaret ve Nafıa Nezareti 
celiJesince tayin olunacaktır. 

Arazinin badettathir teslim olunacağının tebliği tarihinden itibaren 
iki maha kadar ashabı bedeli nakdiyi veremediği halde ona mukabil su
dan kurtarılan arazinin nısfı ashabı imtiyaza aid olarak tasarrufa ve tapu 
senedi istihsaline müstahak olacaklardır. 

Madde 19 — İkinci kısım dahilinde olup efradı nas uhdelerinde 
bulunan araziye gelince sureti fevkalâde tuğyanı miyahdan dolayı su 
istilâ ederek mezruata irası hasar etmemiş olan yerler için masarifi tat
hiriye iktiza etmeyip ancak muvakkaten yani beş senede bir defadan 
ziyade su basıp da ashabı mutazarrır olmuş ise bu misillû arazinin ke
zalik badettathir teslimi esnasında ashabı masarifi tathiriyeye mukabil 
ashabı imtiyaza dönüm başına bir bedeli nakdî verecektir. 

tşbu bedeli nakdinin mikdarı ameliyatın kat'î haritaları üzerine 
masarifi umumiyeye ve ameliyatın temini muhafazası için müddeti im
tiyaziye zarfında ihtiyar olunacak masarife mukabil Ticaret ve Nafıa 
Nezaretince tayin olunacaktır. Şu kadarki hiç bir halde bedeli mezkûr 
birinci kısım arazinin beher dönümü için takdir edilecek masarifin üç 
rub'unu tecavüz edemiyecektir arazinin badettathir teslim olunacağının 
tebliği tarihinden itibaren iki maha kadar ashabı bedeli nakdiyi vere-
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medikleri halde ona mukabil sudan kurtarılan arazinin nısfının üç rub'u 
ashabı imtiyaza aid olup tasarrufa ve tapu senedatvnı istihsale müstahak 
olacaktır. 

Madde 20 — Ashabı arazi arzu ettikleri halde tayin kılınacak his
sei masarifi tathiriyeyi senevî yüzde sekiz faizile beraber sudan kurta
rılacak mahallerin badelöşür hasılatı safiyesinden yani mahsulünün yüz
de seksen sekiz buçuğundan bir öşür itasile tediye edeceklerdir şöyleki 
yerlerin badettathir teslim olunacağının tebliği tarihinden itibaren iki 
maha kadar şirkete müracaatla düyunu vakıaları için yüzde sekiz faizle 
aşardan ifa olunmak üzere mikdarı deyn üzerine mahtum pusula teati 
edeceklerdir. Mezkûr zamimei öşrün ihale ve idaresi hükümeti seniye
ye aid olup ancak zamanı idaresinde ashabı imtiyazın bir adamı hazır 
bulundurulacak ve ihale senedatı ashabı imtiyaz veya makamına kaim 
olacak osmanlı anonim şirketi namına tanzim olunarak ashabı imtiyaza 
veya şirkete verileceği gibi varidatı öşriye ile beraber emaneten idaresi 
takdirinde gayri ezmasraf hasılatı kezalik ashabı imtiyaza veya maka
mına kaim olacak şirkete ita kılınacaktır işbu zamimei öşür bedel veya 
hasılatın medyununun hissei düyununa sureti mahsubunu havi ashabı 
imtiyaz veya şirket tarafından mahtum bir kıta defter canibi hükümete 
teslim kılınacaktır deyni vakım faizi senevisi için bedelâtı öşriyenin nısfı 
karşılık tutulduğundan sene besene hasılatı öşriyeden nihayet nısıf mik
darı güzeşteye ve nısfı bakisi resülmale mahsub olunacaktır güzeşte nısfı 
öşür bedelinden noksan olduğu halde fazlası resülmale geçirilecek ve gü
zeşte nısfı öşürden zaid bulunduğu takdirde sinini atiyelerile birleştiri
lerek binnihaye resülmal nısıf bedeli öşürle ifa olunduktan sonra mezkûr 
öşür bedelinin umumunu güzeşteye tahsis ile ikmaline değin öşrü mez
kûrun istihsaline ashabı imtiyaz veya şirketin hakkı olacaktır. Tathir 
olunacak arazinin ashabına teslimi tarihinden üç seneye kadar bilâ özür 
küşad ve ziraat olunmayan mahaller on sekiz ve on dokuzuncu madde
lerin fıkrai ahireleri hükmüne tâbi olacak yani bunlardan birinci kısım
dan olanların nısfını ve ikinci kısımdan bulunanların nısfının üç rub'u-
nu tasarruf ve bunların tapu senedatını istihsal eylemeğe ashabı imtiya
zın hakkı olacaktır. 

Madde 21 — Gerek sureti daimede su altında kalan ve gerek su
reti muvakkatede su basıp ondan dolayı ashabı mutazarrır olan mahal
ler tanzim olunacak keşfiyatı kat'iye haritaları üzerine meclisi idarei 
vilâyetçe tedkik olunarak on altıncı madde mucibince iki kısma bittef-
rik zeyli mazbatalı defter ile tasdik edilecektir. 
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Madde 22 — Asarı hayriyeden birine merbut olup da doğrudan 
doğruya mütevellisi tarafından ziraat ettirilen ve meşrutunlehleri mev
cud olan icarei vahideli vakıf mahaller hakkında efrad uhdesinde bulu
nan arazi muamelesi icra kılınacaktır. 

Madde 23 — Vardar nehri ile Yenice gölü sevahilinde mevakii 
münasibede iskeleler inşa olunmak ve müstahdemini on dördüncü mad
de ahkâmına tevfikan intihab ve tayin ve istihdam kılınmak üzere müd
deti imtiyaziye zarfında her nevi nakliyat ve sevkiyata mahsus merakibi 
bahriye istihmali hukuk ve salâhiyeti ashabı imtiyaza aid olup ancak icra 
olunacak ameliyatla kabili seyri sefain olan mahallerde seyri sefer ede
cek her nevi sefainden elyevm salihi seyri sefain olan yerlerde işlemekte 
bulunan kayıklar cesametindeki sefain müstesna olarak daha cesimleri 
işletildiği halde bunlardan hükümeti seniyece kabul ve tasdik olunacak 
ücret tarifesine tevfikan icab eden resmi müruriye ahzolunarak seyri 
seferlerine müsaade olunacaktır, işbu madde mucibince işledilecek me
rakibi bahriyenin müddeti imtiyaziyenin ilk yirmi beş senesinin hasılatı 
safiyesinin ve ikinci yirmi beş senesinin hasılatı gayrı safiyesinin yüzde 
yedisi hükümeti seniyeye aid olacaktır. 

Madde 24 — Ashabı imtiyaz keşfiyatı kat'iye haritalarile mütefer
riatının ticaret ve Nafıa Nezaretince tasdik olunduğunu veyahut müd
deti tasdikin mürurunu müteakib sudan musab olan mahallerin bir kıta 
haritasını Selanik hendese dairesine talik ile beraber ahkâmı imtiyazi
yenin icabeden cihetlerini Selânikte çıkan türkçe ve elsinei muhtelifei 
saire gazetelerile üç defa ilân edecek ve işbu gazetelerin birer nüshasını 
lâzım gelen kariye muhtarlarına isal ve tevzi eyliyecek ve arazi kanu
nunda münderiç azarı meşrua erbabı müstesna olmak .üzere ashabı 
arazi bir sene zarfında hükümeti mahalliyeye müracaatla ve senedatın 
ibrazile isbatı tasarruf eyliyecektir. Arazinin gerek tefriki aksamı ve 
gerek keşfiyat haritalarının kendilerine müteallik müteferriatı sairesi 
hakkında ashabı arazinin bir gûna itirazı olduğu halde onu dahi üçüncü 
ilân tarihinden itibaren bir sene zarfında hükümeti mahalliyeye beyan 
edecek ve hükümeti mahalliyece dahi ticaret ve Nafıa Nezaretile bil-
muhabere icrayı tadilâta lüzum göründüğü halde icabı icra kılınacaktır. 
Azarı meşrua erbabı bilâ istisna üçüncü ilândan bir sene sonra ihdas 
olunacak tasarruf iddiaları şayanı istima ve kabul olmıyacaktır. 

Madde 25 — Ashabı imtiyaz kendisine kalacak araziyi İska edebi
leceği misillû imal edeceği mecra ve cedavil sahillerinde vaki olup ef-
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Tadın tahtı tasarrufunda bulunan araziyi dahi lüzumu halinde ashabının 
ihtarı üzerine İska edecek ve iskaiye namile sureti daimede senevi as
habından dönüm başına bir bedel ahiz ve istifa eyliyeceklerdir. Ancak 
işbu bedelin mikdarı keşfiyatı kat'iye haritalarının hini tasdikında Tica
ret ve Nafıa Nezareti celilesince tayin olunacaktır. 

Madde 26 — îmalâtı vakıaya muktazi taş ve kireç misillû levazı
mat mevkii imalâta kurbiyet ve münasebeti olan mahalden hükümeti se
niyeye ihbarı keyfiyet edilmek ve nizamı mahsusuna tevfikı muamele 
olunmak üzere ihraç ve imal ve nakil olunacaktır ve nakliyat için ashabı 
imtiyaz kendi masraflarile sureti muvakkatede turuku lâzımeyi imal ve 
küşad edebileceklerdir, tşbu yolların küşadına muktazi yerlerden efrad 
uhdesinde bulunan mahaller hükümeti mahalliye marifetile ashabı im
tiyaz tarafından sahihlerine tazminat verilmek şartile muvakkaten isti
mal olunabilecektir. 

Madde 27 — Ameliyatı vakıaya muktazi keresteyi en yakın miri 
ormanlarından nizamı mahsusu dairesinde ve orman memurlarının ne
zaretleri tahtında bedeli nizamisini vermek şartile kat ve imal ve nakle 
ashabı imtiyaz mezundurlar. 

Madde 28 — Ashabı imtiyaz nizamatı mevzuasma tevfikı hareket 
etmek ve bir gûna imtiyaz ve inhisarı tazammun etmemek şartile işbu 
arazi dahilinde ve bir kilometre mesafei devriyede keşfedecekleri ma
denleri imal edebileceklerdir. 

Madde 29 — Daimî su altında bulunup şimdiye kadar ziraat olun
mayan mahallerin ashabı imtiyaza aid olan kısmı tathir ve kabili zer 
bir hale isal edildiği tarihten itibaren üç sene sonra aşar ve vergi ni
zamnamesine tâbi olacaktır. Arazii mezkûre ferağ ve intikal suretile 
aharın uhdesine geçmiş olsa dahi her halde mutasarrıfları müddeti mu
ayyen ei mezkûre hitamına değin muafiyeti mezkûreden istifade edecek
lerdir. 

Madde 30 — Gerek ashabı imtiyaz ve gerek makamına kaim olan 
Anonim Şirketi osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename ile 
merbut şartnamenin tevil ve tefsiri ahkâmı ve bundan tevellüd edecek 
ihtilâfatın hal ve tayini Şûrayı Devlete ve ashabı imtiyaz ile şirket veya 
ashabı imtiyaz ve şirket ile efradı ahali meyanında tabaddüs edebilecek 
her nevi hukuku şahsiye davalarının fasıl ve rüyeti dahi mahakimi ni
zamiyeye aiddir. 

24 receb 1308, 21 şubat 1306 
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Şartname 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve 
edevat beyanındadır 

Madde 1 — Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendilerine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında 
bataklıkların tathirile mecrayı cedidin hafir ve imali için muktazi olan 
kâffei imalât ve inşaatı icra etmeği taahhüd ederler. 

Madde 2 — Ashabı imtiyaz mukavelenamenin üçüncü maddesi mu
cibince icra edilecek kâffei ameliyatın mükemmel projesini Ticaret ve 
Nafıa Nezaretinin nazarı tasvibine arzedecektir. Mezkûr proje evrakı 
atiyeyi muhtevi bulunacaktır. Şöyleki: 

Evvelâ imtiyaz dahilinde bulunan mevakiin lâakal on binde bir 
mikyasında bir kıt'a haritai umumiyesile beş binde bir mikyasında dahi 
kısım plânları işbu harita üzerine arazinin kâffei avarızı münasib fası
lalarla tersim edilecek münhaniler ile gösterilecek olduğu gibi suların 
alçak veya yüksek zamanlarında dairei imtiyaz dahilindeki arazide va
sıl oldukları derecei irtifaları irae edilecek ve icrası mutasavver olan 
kâffei imalâtın mevaki ve güzergâhı sür*h ile işaret olunacaktır Saniyen 
kezalik icrası mutasavver olan kâffei imalâtın tuller için beş binde bir 
ve irtifalar için beş yüzde bir mikyasında maktaı tulânileri bunlarda 
mevakiin derecei irtifaları sathı deryaya nisbetle tayin kılınacaktır. Sa
lisen icrası mutasavver bulunan kâffei imalât ve müteferriatımn iki 
yüzde bir mikyasında maktaı arzanileri rabian suların ahvali hazırası ile 
icra edilecek ameliyatın matlûba tevafukunu mübeyyin bir kıt'a rapor 
imalâtı mutasavverenin mesahai iptidaiyesile masarifi muhammeneyi 
mübeyyin bir kıt'a defter dahi işbu rapora rabtedilecektir. 

Madde 3 — Arazinin kurutulması için hafrolunacak cedveller en 
yüksek suların suhuletle cereyan ederek kurutulmuş arazi ile emlâki mü-
tecavireyi basmayacak cesamette olmak ve İskayı arazi için inşa edilecek 
cedveller dahi mikdarı kâfi su cereyanına müsaid bulunmak üzerine he
sap edilecektir, işbu cedvellerin şivleri yağmur ve akar suların tesirile 
bozulmayacak surette inşa edilecektir. Sağlam toprak olan mahallerde 
bunların kaidesinin arzı ile irtifaları birbirine müsavi olacak gibi ka
yalık mahallerde bulunanların meyli öşür derecesine tenzil edilebile
cektir. Toprağın çökmesi melhuz olan mahallerde işbu şivler münasib 
cesamette (yere) veya kârgir duvarlarla tahkim edilecektir. 
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Madde 4 — inşa edilecek sedlerin tuğyan zamanlarında pek çok 
su altında kalarak bozulup harab olmaması için akar sular sahillerinde 
mikdarı kâfi buud ve mesafede tesis edilmesi ve lüzum görülür ise ağaç 
sars ve kazık rekzile tahkim olunması iktiza eder sedlerin irtifaı top
rakların basılmasından sonra en yüksek suların sathından lâakal elli 
santimetre ziyade olacaktır. Parça sedlerin sütunun arzı iki metreden 
dun olmayacaktır. Turuku ziraiye gibi istimale kabiliyeti olan sedlerde 
dahi işbu arz lâakal dört metreye iblâğ edilecektir. Sed şivlerinin kaide-
sile irtifaı üç ile iki nisbetinde olacak ve sulardan bozulması melhuz 
olan mahaller (yere) veya çemen veyahut çalı Vazedilerek tahkim kılına
caktır. 

Madde 5 — Ashabı imtiyaz ark veya hendek veya lâğım ve lüzumu 
takdirinde sedler altında kapaklar tesisi ile rakid suların cereyanını te
min edecektir. İmalâtı türabiye inşasına lâzım olacak toprakları kuru
tulması mümükün olan mahallerden ahzedecek ve suların ark veya hen
dek vasıtasile akıdılması mümkün olmayan çukur mahalleri ağaç garsı 
veya sed ile ihata edilerek tanzif edeceklerdir. 

Madde 6 — Ashabı imtiyaz sed ve cedvellerin inşasında tesadüf 
olunacak turuku mevzuai mevcudeyi ibka ve mürur ve uburun icrayı ame
liyattan dolayı münkati olmaması için iktiza eden mahallerde masarifi 
kendilerine aid olmak üzere muvakkat yol ve köprüler inşa eyliyecek-
lerdir. Bundan başka kurutulan arazinin suhuletle işletilebilmesi için 
dairei imtiyaz dahilinde her iktiza eden mahallerde büyük ve küçük 
köprü ve yollar tesis edecekler ve müceddeden yol ve tramvay ve de
miryol inşa edilmesine mümanaat edemiyeceklerdir. 

Ancak inşaatı mezkûreden dolayı nehir ve cedveller sularının cere
yanına halel gelmemek üzere bunları inşa edenler tarafından her türlü 
tedabir ittihaz olunacaktır. Cedvellerin bir adi tarik üzerinde köprü ile 
geçirilmesi lâzım geldiği halde inşa olunacak su kemeri gözünün vüs'ati 
ahvali mevkiiyeye göre ashabı imtiyazın teklifi üzerine devletçe tayin 
olunacak ve yolların ehemmiyetine göre üç metreden on metreye ka
dar olabilecektir su yolu kemerlerinin irtifaı yolun sathından itibaren 
kemerin ortasına kadar lâakal beş metre ve demirden veya ağaçtan ufkî 
kirişler ile su yollarının kirişlerin altından itibaren irtifaı lâakal dört 
metre ve otuz santimetre olacaktır cetvellerin bir adi yol altından geç
mesi iktiza eylediği halde o tarikin altına yapılacak köprünün korkuluk
larının arasındaki arz ahvali mevkiiyeye göre tayin kılınacak ve tari-

T. ı c. 6 F. ao 
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kin ehemmiyetine göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir 
eskiden mevcud olan yolların mevkilerile maktalarını tahvil veyahut 
tadil etmek lâzımgelir ise tebdil ve tahvil olunacak kısımların iniş ve 
yokuşlarının meyli behemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının 
meyli sabıkının nihayet derecesini tecavüz etmiyecektir. 

Madde 7 — Ashabı imtiyaz ameliyat sebebile cereyanına halel gel
miş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine olarak 
mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacaktır ve ameliyatın tesa
düf edeceği nehir ve çaylar ve cetveller ve yapılacak köprülerin kavai
di fenne tatbikan medahil ve meharici ashabı imtiyazın teklifi üzerine 
Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 8 — Ashabı imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cinsden 
edevat ve levazımat istimal edecekler ve inşaat ve edevatın gayet metin 
ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket 
eyliyeceklerdir akar sular ve umuma mahsus yollar ile hususî tarikler 
üzerine inşa olunacak küçük ve büyük köprüler su yolları ve cetvel
lerin döşemeleri ve eşikleri ve lâğımlar ve kapaklar içerisinin sıvaları 
taş ve su kireci ile imal edilecektir ve kereste yalnız küçük köprülerin 
inşasile büyük köprülerin yalnız döşemelerinde ve kapakların mütehar
rik kısımlarında istimal olunacaktır. 

Madde 9 — Ashabı imtiyaz takdim edecekleri haritai umumiyeye 
inşası mutasavver olan imalât ve cetvel ve sed ve eşik ve kapak ve köprü 
ve su yolu ve sair her nevi imalâtı eşkâl ve heyatını mübeyyin ve meş
ruh bir cetvel raptedeceklerdir imalâtı mezkûrenin haritaları iki yüzde 
bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Ashabı imtiyaz ameliyata mübaşeret etmezden evvel 
dairei imtiyaziye dahilinde bulunup da su altında kalması melhuz olan 
araziyi masarifi kendilerine aid olmak üzere tahdid ettireceklerdir. 

İşbu tahdidi arazi muamelesi tarafı hükümetten mansup bir ko
misyonun tahtı nezaretinde ve alâkadaran veya bunların vekilleri hazır 
oldukları halde icra edilecektir arazinin tahdidile tanzim olunacak plân 
ve proseverbalin birer sureti musaddakası kat'î projelerin hini takdi
minde Ticaret ve Nafıa Nezareti evrak odasına teslim olunacaktır. 

Madde 11 — imalâtın projesi tasdik olunduktan ve zemin üzerinde 
kazıklar rekzile tayin kılındıktan* sonra mukavelenamenin altıncı mad
desinde gösterildiği veçhile imalât ve müteferriatının tesisine lüzumu 
olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. 
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İKİNCİ FASIL 

tşbu araziden üzerinde ebniye olmayan mahallerin haritası beş bin
de bir mikyasında üzerinde ebniye olan veyahud bağ ve bahçe bulunan 
mahallerin haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 12 — Ameliyat kamilen hitampezir olduktan sonra ashabı 
imtiyaz masarifi vakıası kendilerine aid olmak üzere imalât icra olunan 
arazinin alâkadar olan arazi sahihleri hazır oldukları halde tahdid ve 
kadastro usulüne tevfikan haritasını tersim ve icra ettirilen kâffei ima
lâtın plân ve maktalarını tanzim ettirecekler ve bundan başka yapılmış 
köprü ve imalâtı sınaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve hari
tasını hükümet memurlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bun
ların ve hini ta'hdidde tutulacak proseverballerin birer sureti musadda-
kasını Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim eyliyeceklerdir. 

İşbu tahdidi araziden sonra imalâtın aksamı mütemmimesinden 
olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça oiveçhile tahdid 
edilerek mezkûr haritada ve proseveıballerde işaret kılınacağı gibi ma-
rülbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Ti
caret ve Nafıa Nezaretindeki defterine kayıd ve ilâve edilecektir. 

imalâtın hüsnü halde muhafazasile işledilmesi beyanındadır 

Madde 13 — Ashabı imtiyaz bilcümle imalât ile müteferriatını ve 
alât ve edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve imtiyaz 
dahilindeki araziyi suhuletle işlettirilir bir surette bulundurmağa ve 
kaza vukuunu ve işletme umurunun tatilini icabettirir bilcümle esbab-
dan muhafaza etmeğe itina edecektir. 

Ashabı imtiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında teahhür ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile 
ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edip de icabını icra et
medikleri surette masarifi ashabı imtiyaza aid olmak üzere imalâtın 
hüsnü hale vaz'ı için canibi hükümetçe idaresine vaziyet olunarak tami
ratı lâzım* icra ve bu uğurda vukubulacak masarif imalâtın hasılatından 
istifa olunacak ve kifayet ermez ise ashabı imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 14 — Ashabı imtiyaz imtiyazın her nevi hasılatını mübeyyin 
beher altı mahda bir kıt'a defter tanzim ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
takdim edeceklerdir. Hasılatı gayrı safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak 
defterde nehren naklolunacak yolcular ile emtianın naklinden ve arazi 
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İskasından münbais hasılatı gayrı safiye ile beraber imtiyazın bilcümle 
varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile inkizayı müddeti imtiyaziyede 
olunacak muamelâta dairdir 

Madde 15 — Ashabı imtiyaz mukavelenamenin yirmi dördüncü 
maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyelerinden sakit 
oldukları halde olvakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olu
nan edevat ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel talik olu
narak müzayedeye konulacak ve zuhur edecek talihlerden kimin üze
rinde takarrür eder ise anın marifetile hukukundan sakit olan ashabı 
imtiyazın taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede takarrür ede
cek bedelden müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hu
kuku sakıt olan ashabı imtiyaza ita kılınacaktır. 

Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce tak
dir olunan bedelden münasib mikdar tenzil olunarak altı ay müddet 
sonra ikinci defa bir müzadeye daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz 
kalır ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakit olan ashabı im
tiyaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın devletin malı olacak ve kefalet 
akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı devletten zab t oluna
caktır. 

Madde 16 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta mukavelena
menin on üçüncü maddesi mucibince muamele olunacak ve müddeti 
imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel mezkûr on üçüncü madde mu
cibince devlete intikal edecek olan imalât ve müteferriatile alât ve ede
vatın hüsnü halde olmadığı indetteftiş devletçe anlaşılır ise ashabı im
tiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın seme
resi görülmez ise hükümet derhal imalât ve müteferriatını yedi idare
sine alarak ashabı imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzımeyi icra ile 
bunları hüsnü hale vazetmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan idare ve 
tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası ashabı imtiyaza ita oluna
cak ve noksan zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 
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No: 218 — Resmi Damga Kanununun 12 nci maddesine tezyil 
edilmek üzere kaleme alman fıkrai kanuniye 

5 şaban 1308, 4 mart 1307 

Deyin senedatında muharrer mebaliğ için alınacak resmi nisbî ke-
makân istifa olunmak üzere kefaleti mutazammın yazılacak hamiş ve 
zahriyeye senedde muharrer meblâğ yirmi (bin kuruştan noksan ise dey-
nin kemiyet ve miktarı itibarile medyun tarafından asıl senede yapış
tırılacak pul kıymetinde ve eğer senedin havi olduğu meblâğ yirmi bin 
kuruştan ziyade ise rüsumu maktua tarifesi mucibince seviyyen on ku
ruşluk pul vaz ve iptal olunacaktır. 

e • 

No: 219 — Mülga menafi sandıklarından Ziraat Bankasına dev-
rolunup da kefaleti mutazammın hamiş ve zahirlerine pul 

yapıştırılmamış olan senedattan cezayı nakdî 
alınmaması hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası 

Ticaret ve Nafıa Nezaretinden takdim olunup Şûrayı Devlete ha
vale buyurulan tezkere Tanzimat Dairesinde mütalea olundu. 

Mealinde menafi sandıklarından Ziraat Bankası şube ve sandıkla
rına devrolunan senedattan metin ve hamiş ve zahriyelerine yolsuz olan 
veyahut nisbeti nizamiyesinden dun pul yapıştırılmış bulunan senedler 
hakkında ne muamele olunacağı Maliye Nezaretinden istifsar olunması 
üezerine yirmi bin kuruşa kadar meblâğı havi olan senedat hamiş ve zah
riyelerine yazılan kefaletin resmi nisbiye tâbi olması hakkındaki kararı 
ahirin neşrine kadar mezkûr sandıklarca senedat hamiş ve zahriyelerine 
yazılan kefaletlere usulü kadime veçhile on kuruşluk pul yapıştırılma-
ması ekser müdayenatın üç dört yüz kuruş raddesinde cüz'î olmasile 
beraber berveçhi muharrer hamiş ve zahriyelere yazılan kefaletlerin 
ayrıca bir muamele sayılacağı bilinememesinden neşet ettiği bazı taraf
lardan vaki olan işardan anlaşıldığına ve resmi maktuun muamelâtı 
cüz'iye için fahiş olduğu ahiren tasdik olunarak resmi nisbiye tahvil 
buyurulduğuna mebni mezkûr kefalet hamiş ve zahriyeleri için cezayı 
nakdî aranılmayıp ancak zikrolunan kararı ahire tevfikan bunlara nisbî 
pul yapıştırılmakta iktifa olunması muvafıkı maslahat göründüğü ve 
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pulsuz olarak alınmış veyahud nispeti nizamiyesinden dun pul yapıştı
rılmış olan senedatta öyle bir mazeret görülemeyip fakat mukaddema 
mezkûr sandıkların her bir muamelâtı gayri muvazzaf ahali vekillerine 
bırakılmış ve bunlara aid defatir ve senedat bazı mahallerde senelerce 
mühürlü birer torba veyahud sandık derununda kalarak resmi Damga 
Kanununun neşrinden sonra noksan pulların ikmali için müddet tayinile 
biddefaat ilân edilen muamelei affiyeden dahi müstefid olamadığı ve o 
zamandanfoeri gerek mahalleri Mecalisi İdaresi heyetlerince ve gerek 
menafi sandıkları vekillerince bir çok tebeddülat ve vefiyat vuku bulduğu 
cihetle şimdi mes'ul olacakların tayini mümkün olamayacağından bu mi
sillû senedlerin dahi pulları ikmal ettirilmek ve badezin Ziraat Bankası 
şuabat ve sandıklarınca kanun ve nizam dairesinde muameleye itina 
kılınmak üzere bu ikinci meselede dahi mümkün mertebe muamelei 
safhiye icrası münasib olacağı Maliye Nezaretinden iş'ar ve bu babda 
Düyunu Umumiye İdaresinin de muvafakati istihsal ile keyfiyet bilcüm
le vilâyat ile elviyei müstakille mutasarrıflıklarına ve Ziraat Bankası 
İdaresinden şuabata tebliğ kılınmış ise de kararı mezkûr mahkemelerce 
medarı istinad olmak üzere keyfiyetin iradei seniye tahtında bulundu
rulması Iâzırneden olduğundan bahsile olbabda iradei seniyei Hazreti 
Padişahinin istihsali lüzumu bil'muhabere Adliye Nezaretinden iş'ar 
olunduğu beyanile icrayı icabı ifade olunmuştur. 

İktizası ledelmüzakere efrad tarafından bu misillû deyin seneda
tına kefaleti müş'ir yazılacak hamiş ve zalhriyelere muayyen miktar pul 
yapıştırılmaması ekser müdayenatın kalilülmiktar olmasile beraber mez
kûr hamiş ve zahriyelere müstakillen tanzim olunan kefaletnameler gibi 
muamele olunacağı hakkındaki kararlar kanun ve nizam suretinde olma
dığı cihetle buna vukuf ve ittılâ hasıl edemediklerinden neşet ettiği sureti 
iş'ardan anlaşılmış ve ahiren kefaleti mutazammm yazılacak hamiş ve 
zahriyelere alesseviye on kuruşluk pul vaz'ı müdayenatı cüz'iye için ağır-
geleceğinden asıl sened derununda muharrer mebaliğ için alınacak res
mi nisbî kemakân istifa olunmak üzere kefaleti mutazammın yazılacak 
hamiş ve zahriyeye asıl senedin havi olduğu meblâğ yirmi bin kuruştan 
noksan ise derunu senedde muharrer meblâğın keyfiyet ve miktarı nis-
betinde pul ve senedin havi olduğu meblâğ yirmi bin kuruştan ziyade 
ise hamiş ve zahriyesine rüsumu maktua tarifesi mucibince on kuruşluk 
pul vaz ve iptaline Meclisi Alii Vükelâca karar verilmiş olduğundan 
ahalice medarı teshilât olmak ve sehiv vukuuna mahal bırakılmamak 
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üzere kararı mezkûrun Resmi Damga Kanununun on ikinci maddesine 
tezyili münasib olacağı bittezekkür olveçhile kaleme alınan fıkrai ka
nuniye lâyihası leffen takdim kılınmış olmakla ifayı rouktazası ve bir 
de mülga menafi sandıklarından Ziraat Bankası şube ve sandıklarına 
'devrolunup da hamiş ve zahriyelerine pul yapıştırılmamış veyahud nis-
beti nizamiyesinden dun pul yapıştırılmış olan senedat ve evrakı saire-
den bermucibi iş'ar cezayı nakdî alınmayıp yalnız lâzım gelen pulların 
ilsakile iktifa olunması hususunun bil'istizan şerefsadır olacak iradei 
seniyei Hazreti Padişahi mucibince muamele olunmasının Ticaret ve 
Nafıa ve Düyunu Umumiye idaresine malûmat itasının Maliye ve Meha-
kime icrayı tebligat olunmasının Adliye Nezaretlerine havale buyurul-
ması babında emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

26 recep 1308, 23 şubat 1306 

M evlisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin melfufile meyanei âcizanemizde 
kıraat olunan işbu mazbatası mealinden müsteban olduğu üzere menafi 
sandıklarından Ziraat Bankası şube ve sandıklarına devrolunan seneda-
ta efrad tarafından kefaleti müş'ir yazılacak hamiş ve zahriyelere yapış
tırılması lâzım gelen pullara dair ittihaz olunan kararın Resmi Damga 
Kanununun on ikinci maddesine tezyili zımnında kaleme alınan fıkrai 
nizamiye lâyihasının gönderildiği ve bir de mülga menafi sandıklarından 
Ziraat Bankası şube ve sandıklarına devrolunup da hamiş ve zahriyele-
drine pul yapıştırılmamış veyahud nisbeti nizamiyesinden dûn pul ya
pıştırılmış olan senedat ve evrakı saireden Maliye Nezaretinin iş'arı veç

hi le cezayı nakdî alınmayıp yalnız lâzım gelen pullann ilsakile iktifa 
olunması zımnında muamelei lâzime ifasının müteallik olduğu devaire 
havalesi tezekkür olunduğu gösterilmiş ve sureti muharrere muvafrkı hal 
ve maslahat olduğu gibi fıkrai nizamiye lâyihası münderecatı dahi yo
lunda görülerek leffen arz ve takdim kılınmış ise de olbabda ve katibei 
.ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

3 mart 1307, 4 şaban 1308 

Arz tezkeresi 

Menafi sandıklarından Ziraat Bankası şube ve sandıklarına devro
lunan senedata efrad tarafından kefaleti müş'ir yazılacak hamiş ve zah-
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riyelere yapıştırılması lâzım gelen pullar hakkında resmi Damga Kanu
nunun on ikinci maddesine tezyil olunmak üzere kaleme alınan fıkrai 
nizamiye lâyihasının gönderildiğine dair Şûrayı Devlet Tanzimat Daire
sinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatası melfufile arz ve 
takdim kılınmış olmakla münderecatı hakkında her ne veçhile iradei se
niyei cenabı mülûkâne şerefmüteallik buyrulur ise mantuku münifi 
infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

3 mart 1307, 4 saban 1308 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru ali buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei haz
reti hilâfetpenahi müteallik ve şeref sudur buyurulmuş olmakla olbabda 
emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

4 mart 1307, 5 şaban 1308 

N o : 220 — Rütbei seniye ile nişanı âlilerin esbabı tevcih 
ve hasmın dairei teşrifata kayıd ve ruus ve beratlara 

badedderç ilânı hakkında iradei 
seniyei hususiye 

15 şaban 1308, 13 mart 1307 

Antakya Kazasında kâin olup çend sene mukaddem vuku bulan 
hareketi arzda mürmedim olan camii şerifi dershane ve medrese ve çeş
me gihi levazımile beraber müceddeden inşa ederek nam maalii irtisam 
Hazreti Hilaf etpenahiye nisbetle hamidülihsan tesmiye etmiş olan Civelek 
Zade Mustafa Fehmi efendiye bu suretle dini mübini islâma hizmet 
etmiş olmasına mükâfaten vesair ashabı hayratı teşvikan üçüncü rütbe
den nişanı zişanı Mecidî İhsan buyrulmasına mebni muamelei lâzıme-
nin ifası şerefsadır olan iradei seniyei Hazreti Hilâfetpenahi iktizayir 
âlisinden bulunmuş ve nişanı âlii mezkûr için tanzim kılınacak beratı 
âlide mumaileyhin işbu hizmeti diyanetkâranesinin zikir ve tasrih edil
mesi ve badezin karihai ilhamı sarihai hazreti padişahiden tevcih ve 
ihsan buyrulacak rütebi seniye ile nişanı âlilerin esbabı tevcih ve itası 
tebliği iradatı seniyeye dair tasdir olunacak tezakirde zikir ve beyan 
olunacağından esbabı mezkûrenin dairei teşrifata kaydı ve ruus ve emir 
beratı âlilere deroolunmasımn ve tevcihat sırasında gazetelerle dahi 
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ilân kılınmasının usul ittihazile vuku bulacak arz ve istizan üzerine tevcih 
ve ihsan buyrulacak rütbe Ve nişanlar hakkında dahi bu, usule tama-
mile riayet kılınması ve mumaileyh Mustafa Fehmi Efendiye tevcih ve 
ihsan buyrulan nişanın bu usule tevfikan ilânı sırasında böyle bir 
kaide ittihaz olunduğunun münasib suretle evrakı havadisle ilânı dahi 

cümlei emrü fermanı hümayunu cenabı hilâfetpenahiden olmakla olbab
da emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

No: 221 — Tasfiyei düyun tahvilâtının basa baş kabulü için 
muayyen olan müddetin 1367 senesi şubatı nihayetine 

kadar temdidi hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Tasfiyei düyun tahvilâtının başa baş kabulü için tayin olunan müd
det ve münkazi olduğundan ve tasfiye kararnamesine tâbi olan matlûbat 
hakkında badezin edilecek muamele bazı mahallerden istifsar olunmakta 
bulunduğundan bahisle zikrolunan müddetin üç yüz yedi senesi şubatı 
nihayetine kadar temdidi lüzumunu mutazammın Maliye Nezareti ma
kamının tezkeresi meyanei bendegânemizde kıraet ve mütalea olundu. 
Vakıa tezkerei mezkûrede dermeyan olunduğu veçhile saiifüibeyan ka
rarname hükmüne tâbi olan matlûbatı hazinenin tamamen tahsil ve isti
fası için müddeti mezburenin bermucibi iş'ar senei hâliye şubatı gaye
tine kadar temdidi münasib olup ancak ifadatı vakıaya göre tahvilâtı 
mezkû reden mükerrer numarada tahvil zuhur ettikten başka sahtesi da' 
hi bulunduğu hazinei celilece mahsusen teşkil edilen komisyonun neti-
cei tetkikatından müsteban olduğu anlaşılmasına ve hazinei celilenin bu 
sebeble duçarı ziyan olmaması zımnında tedabiri münasebe ittihazı muk
tazi bulunmasına binaen olbabda cereyan eden müzakeraun neticesinde 
zikrolunan tasfiyei düyun tahvilâtı borsaca tedavül etmek üzere ihraç 
edilmiş olmayıp mücerred hazinei celilenin matlûbat ve düyunatı ati-
kasının istifa ve ifası için çıkarmış olduğu halde tahvilâtı merkume sar-
rafanın ellerine geçerek piyasanın ahvali mütegayyiresine tâbi olmasile 
yüz kuruşu on kuruş raddesine kadar tenezzül etmiş ve geçenlerde hay
lice terakki eylemiş iken elyevm hali sabıkını bulmuş olduğu gibi sah
tesi dahi zuhur etmiş olduğuna mebni ashabı düyuna tasfiye tahvilatı 
tedariki için erbabı ihtikâra müracaat mecburiyetinden kurtarılarak 
kendilerine iraei teshilât edilmiş olmak üzere zikrolunan kararname 
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müddetinin berveçhi muharrer sali hâl şubatı nihayetine kadar temdi-
-dile beraber düyunatı atikanm müddeti mezkûre zarfında tahvilât ile 
kabulü veyahut nakden istifası için bir had tayini lâzımeden görülme-
sile hazinei celilenin kararnamei mezkûre tâbi olan düyunatı atikası 
hakkında ileride bilmüzakere bir karar ittihaz edilmek üzere tahvilâtı 
mezkûrenin sahtesile sahibinin tefriki için her ikisi arasındaki mübayer 
netin halkça bilinmesi zımnında mümkün mertebe tarif ve ilân olun
makla beraber foadezin zikrolunan kararnameye tâbi olan matlubatı 
hazinenin müddeti mezkûre zarfında batasfiye tahvilâtı ita kılınmak 
veyahut matlubatı merkumenin her yüz kuruşuna mukabil nakden yirmi 
beş kuruş tediye olunmak üzere ifayı deyin edilmesinde ashabı düyunun 
muhtar tutulması ve tasfiye tahvilâtile tesviyei deyin etmek arzusunda 
bulunanların verecekleri tahvilâtın ashabı düyun tarafından imza edil
dikten sonra kabul olunması ve bu suretle mümza olarak kabul oluna
cak tahvilât hazinei celileye geldikçe bunların zikrolunan komisyonca 
yegân yegân tetkik ve muayenesile içlerinden sahte olduğu tahakkuk eden
lerin yine ashabına iade kılınması ve şimdiden keyfiyetin evrakı havadisle 
ilânı tensib olunarak mezkûr tezkere leffen arz ve takdim kılındı ise de 
olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

26 nisan 1308, 24 mart 1307 

Arz tezkeresi 

Tasfiyei düyun tahvilâtının başa baş kabulü için tayin olunup 
münkaziye olan müddetin üç yüz yedi senesi şubatı nihayetine kadar 
temdidi lüzumunu mutazammın Maliye Nezareti behiyesi makamından 
varid olan tezkere üzerine cereyan eden müzakeratın neticesini havi 
Meclisi Mahsusu Vülelâdan kaleme alınan mazbata melfufile arz ve tak
dim kılınmış olmakla münderecatı hususunda her ne veçhile iradei se
niyei cenabı mülûkâne şeref müteallik buyurulur ise mantuku âlisi in
faz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu efendim. 

26 şaban 1308, 24 mart 1307 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üze
rine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi şerefmüteallik buyu-
rulmuş olmakla olbabda emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

27 şaban 1308, 25 mart 1307 
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No: 222 — İran mahsulünden Devleti Aliyei Osmaniye memali-
klne getirilen tömbekiden yüzde yetmiş beş kuruş gümrük 

resmi alınmak esası üzerine beyneddevleteyn tanzim 
ve teati olunan 2 şubat 95 tarihli kararname 

ahkâmı icabınca ba iradei seniye tanzim 
olunmuş olan tarife müddeti 
munkaziye olmakla bıı kere 

yeniden tanzim olunan 
tarifedir. 

5 ramazan 1308, 2 nisan 1307 

Madde 1 — Memaliki Devleti aliyeye gelen İran tömbekisinden her 
ne cins olur ise olsun ve beher cinsin gerek alâ ve evsatı ve gerek ednası 
velhasıl herhangi neviden bulunur ise bulunsun beher kilosundan yani 
cedid kıyyesinden üç kuruş resmi gümrük alınacaktır. 

Madde 2 — Gümrüklere vürud eden tömbeki denklerinin ve ester 
ve beygire rapteylemek için mekârecilerin istimal eyledikleri ip bağlan 
çıkarıldıktan sonra üzerinde bulunan çul ve çuval ve meşin vesair gûna 
sargılarla beraber vazolunup her kaç kıyye gelir ise gelsin dara muka
bili olarak beher yüz kıyyede sekiz kıyye tenzil olunduktan sonra maa
dasından resim alınacaktır. 

Madde 3 — Ba tezkere bir mahalden diğer mahalle naklolunacak 
tömbekilerin esnayı rahda hasıl edeceği rutubetten dolayı zuhur edecek 
fazladan ruzu kasımdan ruzu hızıra kadar olan altı mah müddet zarfın
da yüzde iki kıyye hakkı rutubet kabul olunarak bu miktarından resim 
aranılmayacak ve daha ziyade fazla zuhur eder ise andan ve zikrolunan 
altı mah müddetin gayri olan mevsimi sayifde cüz'î ve külli tezkeresinden 
fazla zuhur eden miktardan beher kıyye için berveçhi muharrer üç kuruş 
resmi gümrük alınacaktır. Şu kadar ki transit ve nakliye tezkerelerile 
naklolunacak tömbekiler kurşun mühürlü olarak imrar edileceğinden 
bu gibi tömbekilerin denklerinde bozukluk olmadığı ve marka ve numa
rası tezkerelerine mutabık geldiği ve kurşun mühürleri sağlam bulun
duğu velhasıl daü şüphe bir hal görülmediği surette zuhur edecek nok
sandan bir şey alınmayıp ikinci mevridde veznile tahakkuk edecek mik
tarından resmi gümrük istifa olunacaktır. 

Madde 4 — Tömbekinin beher cedid kıyyesinden alınacak üç ku
ruş gümrük resmi meskukâtta vahidi kıyası itibar olunan yüzlük Osmanlı 
«İtim yüz kuruş hesabile kabul olunacak ve sim mecidiye vermek iste-
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yen olduğu halde piyasa mucibince altın farkı zammolunarak sim meci
diye alınabilecektir. 

Madde 5 — İşbu tarife bin üç yüz yedi senei maliyesi mayıs ip
tidasından itibaren mevkii icraya konulacak ve hükmü dokuz sene cari 
olacaktır. Şurası da mukarrerdir ki tarihi mezkûrdan itibaren her üç 
senede Devleteyni akideynden bari tebdilini arzu eylediği halde nihayet 
üç mah evvel keyfiyeti diğerine tebliğ edecek ve ol veçhile tebligatta bu
lunulmadığı halde berminvali muharrer hükmü dokuz sene muteber ola
caktır. 

e • -

No: 223 — Murabahacılarla iğfal eyledikleri eşhas beyninde 
zuhur eden deavî ve muhakematta faizin haddi 

nizamiyi tecavüz ettirilmemesi 
hakkında irade 

26 ramazan 1308 3 nisan 1307 
Muhtekirlerin haklarında reva gördükleri teaddiyatın tahkiki için 

gönderilen heyeti teftişiyenin ikmali tahkikat etmeksizin Fatsaya azimet 
eylediğinden bahisle istidayı madeleti seniyei mülûkâneyi havi mütead-
did imza ile Karahisarı Şarkiden varid olan telgrafname ledelarz manzu
ru âli olarak leffen irsali subu samii bidivileri kılınmış ve ahalinin müste-
diyatı neden ibaret ise bittahkik icabı madelet icra olunmak üzere Sivas 
Vilâyetine tebligatı lâzımenin ifası muktazayı iradei seniyei hazreti hilâ
fet penahiden bulunmuş olmakla olbabda emrü ferman hazreti veliyül-
em irindir. 

No: 224 — Höcebeyden Dersaadete mümted olan kablo vasıtasile 
teati kdman muhaberata dair saltanatı seniye ile Rusya 
Devleti Telgraf idareleri ve Blaksi Telgraf Kumpanyası 

beyninde akdedilen kararnamei mahsus 

12 ramazan 1308, 9 nisan 1307 

Bin sekiz yüz seksen beş senesinde Berlinde in'ikad eden konfe
ransta saltanatı seniye ve Rusya devleti telgraf idarelerile «Blaksi» 
telgraf kumpanyası beyninde akid ve tanzim edilen kararnamei mahsus 
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ahkâmının dahi Pariste münakid beynelmilel Telgraf Konferansı tara
fından tedkik ve tadil olunan nizamnamenin mer'i olduğu müdetçe cari 
olmasına kararnamei mezkûrun dördüncü maddesi mucibince zikrolu
nan telgraf idarelerinin zirde vazıülizma murahhasları hükümeti met-
bualannın tasdikına talikan karar vermişlerdir. 

Pariste 21 haziran 1890 tarihinde üç nüsha olarak tanzim olun
muştur. 

(İmza) Melkon Yüzbaşıyan 
(İmza) Jeneral Dö Bezak 
(İmza) Jon Pöder 

No: 225 — Edirne Vilâyeti dahilinde bulunan devairi belediye 
meclisine sulh vazifesinin havalesi hakkında 

iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei âcizanemizde kıraet ve 

mütalea olunan işbu mazbatası mealinden müsteban olduğu üzere maha-
kim bulunan şehirlerde başkaca sulh hâkimleri bulunması erbabı mesa-
lihçe suhuleti mucib olacağı ve şehirlerde devairi belediyeden maada şu 
vazifeyi ifaya salih bir heyet dahi bulunmadığı cihetle teşkili mehakim 
kanunu ahkâmına tatbiki muamele ve hareket olunmak üzere Edirne Vi
lâyeti dahilinde bulunan Devairi Belediye mecalisine sulh vazifesinin 
havalesi zımnında vilâyeti mezkûreye icrayı tebligat olunması hususu
nun Dahiliye Nezaretine iş'arı ekseriyetle tezekkür edildiği dermeyan 
olunmuş ve vakıa işbu vazifenin devairi Belediyeye itasında bir mâni ve 
mahzur olmamakla beraber bu suret ashabı deavî hakkında suhuleti dahi 
müstelzim görünmüş olmakla bermucibi mazbata icrayı icabı meyanei 
âcizanemizde dahi tezekkür ve tensib kılındı ise de olbabda ve katibei 
ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

13 Ramazan 1308, 10 nisan 1307 

Arz tezkeresi 
Edirne Vilâyeti dahilinde bulunan devairi belediye mecalisince teş

kili mehakim kanunu ahkâmına tatbiki muamele ve hareket olunmak 
üzere sulh vazifesinin havalesi hakkında Şûrayı Devlet tanzimat dairesinin 
meclisi mahsusu vükelâdan müzeyyel mazbatası leffen arz ve takdim kı
lınmış olmakla olbabda her ne veçhile iradei seniyei hazreti padişahi 
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şeref müteallik buyrulur ise mantuku münifi infaz olunacağı beyanile 
tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

13 Ramazan 1309, 10 nisan 1307 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyrulan işbu tez-
kerei samiyei sedaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı 
hilâfetpenahi şerefsudur buyrulmuş olmakla olbabda emrü ferman 
hazreti menlehül emrindir. 

14 ramazan 1309, 11 nisan 1307 

No: 226 — Memaliki ecnebiyeden getirilen maden sularının tasdiki 
halisiyetleri için şişe ve kaplarına 5 paralık bandrol 

ilsakı hakkında iradei seniye 

— Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası — 

Memaliki ecnebiyeden getirilen maden sularile terkibi malûm ed-
viyei hususiyenin sahteleri zuhur ettiğinden ve bu hal sıhhati umumiyece 
muzır bulunduğundan badema bunların gümrüklere vürudunda kib-
ritiyeti kinin misillû müfettişler marifetile muayene ettirilerek halisi-
yetlerini mübeyyin her bir şişeye onar paralık ve edviyei hususiyenin 
dahi kıymeti beş kuruşa kadar olanlarına onar ve beş kuruştan ziya
desine yirmişer paralık bandrol yapıştırılması ve bu yolda alınacak 
harcın masarifi tab'iye vesaireye karşılık tutulması hakkında Tıbbiye 
Nezaretinden sebkeden iş'ar üzerine Tanzimat Dairesince cereyan eden 
müzakerede sıhhati umumiyenin muhafazası maksadile salifüzzikir ma
den sularile edviyei hususiyenin bilmuayene sahte ve muzırlarının tef
riki lâzimeden olmasına mebni badezin bunların gümrüklere vüru
dunda sıhhiye müfettişleri marifetile meccanen muayene ettirilmesi ve 
bu yolda vuku bulacak masarife mukabil olmak üzere mezkûr sularla 
edviyenin tarifedeki kıymetlerine münasib miktarda bir şey zammile 
gümrük idhalât rüsumunun anın üzerinden istifası suretinin derdesti 
tanzim bulunan ticaret muahedeleri müzakeratı sırasında dermeyan ve 
teklif olunması bittensib icrayı icabı ba mazbata ifade olunmuştu. 

Olbabda Hariciye Nezaretile muhabereyi şamil tezkerei samiye Şûra
yı Devlete havale buyrulmakla yine Tanzimat Dairesinde ledelkırae neza-
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reti müşarileyhanm cevabında bu makule maden sularile edviyei hususiye-
nin mahreci olan memalikin aid olduğu devletlerle gümrük tarifeleri karar
laştırılarak iradei seniyesi şerefsüdur etmiş olduğu cihetle kararı mezkûr 
veçhile masarifi teftişiyenin mezkûr sularla edviyenin resmi gümrüğüne 
zammile istifası sureti Devleti müşarileyhim murahhaslarına teklif 
olunsa bile bir netice hasıl olamıyacağı bildirilmiştir. 

Memaliki şahaneye idhal olunan emtiai ecnebiyeden yüzde sekiz 
resim alındıktan sonra hiç bir suretle diğer resim alınamıyacağı ticaret 
muahedeleri icabından olmakla sülfatolardan alınan bandrol resmi ma
den sularile edviyei hususiyeye de tamim edilir ise müşkülât ihdas edi
leceği Babıâli (Hukuk Müşavirleri tarafından beyan kılındığından ve 
mezkûr sularla edviye muayene ettirilerek taklid veya muzır oldukları 
anlaşıldığı halde takibatı lâzıme icrasile muvaredatın selâmet ve emni
yetine hizmet edilebileceğinden bunların muayene ve teftişi için ayrıca 
resim ahzine lüzum olmadığı üç rey tarafından dermeyan olunmuş ise de 
sıhhati umumiyeye muzır olan şu halin ref ve izalesi lüzumu Tıbbiye 
ve muayenesine Hükümeti Seniyenin hakkı olup hususile mebhusuanh 
olan maden sularile edviyei hususiyenin sahteleri zuhur ettiği cihetle 
sıhhati umumiyeye muzır ofan şu hafin ref ve izalesi lüzumu Tıbbiye 
Nezaretinin tahtı tasdikmda bulunduğuna ve bu ise mezkûr sular ile 
edviyenin gümrüklere vürudunda teftiş ve muayenesi'le hasıl olabile
ceğine ve sahteleri Zuhur etmesinden dolayı halkın emniyeti münselip 
olan bu misil lû sular ile edviye memurini mahsusasının nazarı teftiş 
ve muayenesinden geçerek halisiyetini mübeyyin bandrol yapıştırıldığı 
halde halkın emniyeti avdet ederek revacı artacağı cihetle bu ted
birden ashabı da müstefid olacağına ve emri teftiş ve muayenenin ic
rası tabiî bir takım masarifi müstelzim olup Tıbbiye Nezaretinin tah
sisatı ise böyle bir masrafı tesviyeye kifayet edemiyeceği anlaşıldığına 
ve zaten memaliki ecnebiyeden getirilen sülfatoların muayenesi masra
fına mukabil bir miktar harç alınmakta bulunmasile masarifi mezkû
reye karşılık olarak mezkûr sularla edviyei hususiye ashabından alın
mak Ve vuku bulacak masarifi hakikiye nisbetinde olup menbaı varidat 
ittihaz olunmamak üzere bir miktar harç alındığı takdirde bunun resim 
istifası maksadına müstenid olduğu beyanile ihdası müşkülâta mahal 
kalmıyacağı derkâr olup eğerçi masarifi mezkûreye karşılık olmak 
üzere zikrolunan sular ile edviyei hususiyeden istifası ta'leb olunan 
on ve yirmi paradan hasıl olacak varidatın masarife ancak tekabül 
edebileceği ahiren Tıbbiye Nezaretile cereyan eden muhabere cevabile 
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Meclisi Tıbbiyeden tanzim olunan mazbatada beyan kılınmakla beraber 
emrü teftişin taşralara da tamimi taleb edilmekte ise de salifüzzikir sular 
ile edviyei hususiyeden muhtelif miktar harç alınması tas'ibatı müeddi 
olacağı gibi emrü teftişin taşralara tamimine dahi oraların usulüne 
nazaran şimdilik lüzum görülemediğine binaen badema memaliki 
ecnebiyeden Dersaadet gümrüklerine vürud edecek maden sularile ter
kibi malûm edviyei hususiye kibritiydi kinin misillû müfettişler marifetile 
muayene ettirilerek ha'lisiyetlerini mübeyyin şişe ve kablarının üzerine 
onar paralık bandrol yapıştırılması ve zamanı muayene malûm olmak 
üzere yapıştırılacak bandrollara hini muayenede birer tarih vazedilmesi 
hususunun Tıbbiye Nezaretine iş'ar olunmasının Dahiliye ve sefaretlere 
tebligat icrasının Hariciye Nezaretine havalesi ve Rüsumat Emanetine 
malûmat itası ekseriyetle tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman haz
reti menlehülemrindir. 

29 receb 1308, 27 şubat 1306 

Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai müzeyyelen 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde mü
talea olunan işbu mazbatasında sıhhati umumiyenin muhafazası mak
sadına aid tedabir cümlesinden olmak üzere badema memaliki ecnebi
yeden getirilecek salifüzzikir maden sularının Dersaadet gümrüklerine 
vürudunda kibritiyeti kinin misillû müfettişler marifetile muayene et
tirilerek halisiyeti tebeyyün edenlerin şişe ve kablarına onar paralık ban
drol yapıştırılması ekseriyetle tezekkür kılındığı dermeyan olunmuş ve su
reti karar münasib görünmüş olup fakat on paralık bandrol vaz'ı şa
yanı istiksar olmasile işbu şişelerin muayeııesile beş paralık bandrol 
yapıştırılması ve çitli maden suyunu havi şişelerin dahi bilmuayene 
anların da beşer paralık bandrola tâbi tutulması ve bermucibi mazbata 
bunlara birer de tarih konulması meyanei çakeranemizde tensib olu
narak buna dair Rüsumat Emanetile muhabereyi şamil tezkere melfuf 
pusula ile beraber leffen arz ve takdim kılındı ise de olbabda ve katibei 
ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

17 ramazan 1308, 14 nisan 1307 

Arz tezkeresi 

Memaliki ecnebiyeden getirilen maden sularile terkibi malûm olan 
edviyei hususiyenüı sahteleri zuhur etmekte olmasile badema bunların 
Dersaadet gümrüklerine vürudunda kibritiyeti kinin misillû müfettişler 
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marifetile muayene ettirilerek halisiyeti tebeyyün edmlerin şişe ve kan
larına beşer paralık bandrol yapıştırılması ve zamanı muayene malûm ol
mak için vazedilecek bandrollara birer de tarih konulması hakkında Şûrayı 
Devlet Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel maz
batası melfuflarile arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne 
veçhile iradei seniyei cenabı mülûkâne şerefmüteallik buyrulur ise hük
mü münifi infaz edileceği beyanile tezkerei seneveri terkim olundu efen
dim. 

17 ramazan 1308, 14 nisan 1307 

[İrade tarihi: 19 ramazan 1308, 16 nisan 1307] 

No: 227 — Liyakat Madalyası Nizamnamesi 

25 ramazan 1308, 22 nisan 1307 

Madde 1 — Tebaai Osmaniyeden ibrazı meseri sadakat ve şecaat 
edenlerin ef'al ve harekâtı memduhalarını takdiren ve emsalini teşvikan 
bu kerre tarafı eşref cenabı hilâfetpenahiden liyakat madalyası namile 
bir madalya ihdas buyurulmuştur. 

Madde 2 — îşbu madalya iki kısım olup birinci kısmı bir yüzlük 
Osmanlı altını sikletinde ve bir sim mecidî çeyreğinden büyücek kıt'a 

altından ve ikinci kısım dahi sim mecidî çeyreği siklerinde ve kezalik 
mecidî çeyreğinden büyücek kıt'ada olup gümüşten mamul olacaktır. 

Madde 3 — Bu madalyanın bir tarafında Tuğrayı garrayı Hüma
yun ile Saltanatı Seniye arması ve diğer cihetinde «sadakat ve şecaat ib
raz edenlere mahsus liyakat madalyası» ibaresi ile tarihi tessi ve ihdası 
mahkûk bulunacaktır. 

Madde 4 — işbu madalya tebaai Osmaniyeden her hangi sınıftan 
olursa olsun sadakat ve şecaat ibraz edenlere basan huzuru İnayeti nü-
şuru Cenabı Padişahide doğrudan doğruya ve bazı kerre tarafı eşrefi ce
nabı şehinşahideri olarak bilvasıta ita ve ihsan buyurulacâğı gibi evsafı 
meşrutayı bihakkın haiz olup da icabına göre bununla taltifleri münasib 
görülenler olduğu halde canibi babı âli ile meşihattan ve makamı ser
askerî ile Bahriye Nezaretinden vukubulacak arz ve istizan üzerine dahi 

T. ı c . 6 r. «ı 
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ita olunacak ve Devleti Aliyenin menfaati yolunda ibrazı sadakat ve şe
caat eden ecnebilere dahi verilebilecektir. 

Madde 5 — İşbu madalya teberrüken hıfzedilmek üzere evlâda in
tikal edeceği gibi evi addan bunu ihraz için evsafı meşrutayı haiz olan 
hükümeti seniyeden istidayı ruhsat ve müsaade ile bu madalyayı talik 
edebilecektir. 

Madde 6 — İşbu liyakat madalyası ba beratı âli ihsan buyurulup 
işbu beratı âlide madalyaya nail olan zatin isim ve şöhreti ve hizmet ve 
memuriyeti ve bunun sebebi ihrazı dercedilecektir. 

Madde 7 — İşbu liyakat madalyası büyük bir muharebe vukuunda 
bir çok askere verilmek lâzımgelir. Yani bu babda ihtiyar edilecek ma
sarif bin lirayı tecavüz eder ise masarifi imaliyesi olvakit fevkalâde 
bütçesine idhalen Maliye Hazinesinden ve evkatı sairede beynelhazine-
teyn irad ve masraf edilmiyerek imtiyaz ve sanayi madalyaları masa
rifi misillû hazinei hassai şahane tarafından tesviye ve ifa kılınacaktır. 

No: 228 — Ziraat Bankası şube memurlarile rüesa, aza ve 
ketebesine verilecek aidat hakkında iradei seniye 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıra-
et ve mütalea olunan mazbatasında gösterildiği üzere vilâyet ve liva 
merkezlerinde bulunan Ziraat Bankası şube memurları maaşatile rüesa 
tahsisatının pek dun olmasına binaen hem memurinin istifadesini ve 
hem de sandık varidatının teksirini mucib olmak üzere her şube ve 
sandığın ikrazatından faiz ve resim kaydolarak sandığa giren mebaliğin 
yüzde otuzundan masarifi vakıa tenzil olunduktan sonra bakisi on bin 
kuruşu tecavüz etmediği takdirde nısfı ve ziyade ise on bin kuruşun 
nısfı ile ziyadesinin rub'u tefrik olunarak vilâyet ve elviye merkezinde 
bulunan sandık rüesasına şehri maktuan verilen mebaliğ mahsub edil
dikten sonra üst tarafından öşrünün şube memuruna ve kusurunun şube 
reisine ve kazalarda berveçhi muharrer öşür ve rubudan mutahassıl me
baliğden mahsub edilecek bir şey bulunmadığı cihetle tamamından öş
rünün muhasebe kâtibine verilerek kusur bir nısfının sandık meclisi;. 
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reisine ve nısfı diğerinin alesseviye meclis azasına taksim ve itası ve üç 
yüz yedi senesi nihayetine kadar bu yolda tecrübeye devam olunarak 
maslahaten faidesi tahakkuk eylediği halde nizamnamei aslinin teşkilâ
tına müteallik mevaddının tadili emerinin başkaca istizanı için Ticaret 
ve Nafıa Nezaretine mezuniyet verilmesi meyanei çakeranemizde dahi 
bittensib melfuf defter ve hulâsa pusulası arz ve takdim kimmiş ise de 
olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimi-
zindir. 

24 ramazan 1308, 21 nisan 1307 

[irade tarihi: 25 ramazan 1308, 22 nisan 1307] 

N o : 229 — 4 şaban 1284 tarihli mukavelenameye dördüncü 
zeyil olmak üzere tanzim olunan mukavelei 

munzama 

28 ramazan 1308, 25 nisan 1307 

Bir taraftan Hükümeti seniye namı âlisine hareket eden Ticaret ve 
Nafıa Nazın Devletlû Raif Paşa Hazretlerile diğer taraftan tzmir Rıh
tımları Şirketi Müdürü olup gerek haiz olduğu şu sıfatla ve gerek Mösyö 
Eli dö Sonun nam ve hesabına hareket eden Mösyö Eli Kif re beyninde 
mevaddı âtiye karargir oldu şöyle ki: 

Madde 1 — Fî 16 ve 26 teşrinievvel ve 9 ve 21 teşrinisani sene 1889 
tarihlerile Hazinei Hassai Şahane Nezareti celilesile Mösyö Eli dö So 
beyninde akid ve teati olunan mukavelâtm icrayı ahkâmına mübaşeret 
edilmemiş olmak hasebile mumaileyh Mösyö Eli dö So mukavelâtı mez
kû reden feragat ile şeraiti atiyeyi kabul eder. 

Madde 2 — Mösyö Eli dö So tzmir nhtımlannm imtiyazına dair. 

Evvelâ fî 4 şaban sene 1284 yani 27 teşrinisani sene 1867 tarihli mu
kavele ve şartnameyi tasdikan şerefsadir olan fermanı âli. 

Saniyen fî 12 recep sene 1285 yam 29 teşrini evvel sene 1867 tarih
li birinci zeyil. 
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Salisen fî 16 cemaziyülevvel sene 1295 yani 6 ve 18 mayıs sene 1878 
tarihli ikinci zeyil. 

Rabian fî 26 ramazan sene 1300 ve fî 19 temmuz sene 1299 tarihli 
olup bunlara leffedilen nizamnameden münbais bilcümle hukuku gerek 
kendisi için ve gerek alâkadarlar için kemafissabık muhafaza eder ve 
mezkûr fermanı âli ile zeyiller ve nizamnamenin ahkâmı tamamile baki 
kalır. 

Madde 3 — tzmir rıhtımlarının imtiyazı müddeti 1912 senesinin ni
hayetinde münkaziye olacak yerde müddeti mezkûreye 40 sene zam edi
lerek 31 kânunuevvel sene 1952 tarihinde münkaziye olacaktır. 

Madde 4 — Rıhtımlar şirketi petrol gazile ispirto muhafazası zım
nında mağazalar inşa ve işletilmesi imtiyazını dahi haiz olacak ve bunun 
için rüsumat emanatı celilesile bilittifak bir nizamname ve bir tarife 
tanzim olunacaktır. Mezkûr mağazalar balâda zikrolunan tarife ve ni
zamnamenin tasdiki tarihinden itibaren iki sene müddet zarfında inşa 
edilmiş bulunacak ve Bironabad körfezinin bir cihetinde lebbi der
yada ya arazii mevcudede veya imlâyi türab ile denizden kazanılacak ma
halde tesis olunacaktır. îşbu imlâyı türab hususu mer'iyülicra olan usul 
ve nizamat ve adat mucibince icra olunacaktır. 

Madde 5 — Mezkûr mağazaların inşası için ihtiyar olunacak ma
sarife mukabil şirketin sermayesi on milyon beş yüz bin frankdan on 
bir milyon franga iblâğ olunacaktır. Bu on bir milyon frangın yedi mil
yon beş yüz bin frangı rıhtımlar ile müştemilâtı ve petrol ve ispirto ma
ğazalarının bedeli ve üç milyon beş yüz bin frangı emlâk ve arsaların 
bedeli ad ve itibar olunacaktır. 

Made 6 — Hasılatı gayri safiyeden sermayenin balâda tarif olunan 
yedi milyon beş yüz bin frankdan ibaret olan kısmı için evvel emirde yüzde 
altı faiz ve yüzde yarım resülmale mahsub akçesi ifraz olunacak ve bundan 
başka dahi sermayenin emlâk ve arsaların bedeli olan üç milyon beş yüz 
bin frankdan ibaret olan kısmı için yirmi bir sene müddet zarfında yüz
de dört hesabile faiz ifraz kılınacaktır. Her senenin nihayetinde arsalar 
ve emlâk bedeli olan üç milyon beş yüz bin frank sermayeden ol sene 
zarfında furuht edilen emlâk ve arsaların esmanından resülmal olarak 
vukubulan tahsilat tenzil olunduktan sonra işbu yüzde dört faiz mezkûr 
sermayenin miktan mütebakisi üzerine hesap edilecektir. Rıhtımlar şir
keti nezdinde bulunan Devlet Komiseri furuht edilen emlâk ve arsa es-
maninin mezkûr üç milyon beş yüz bin frank sermayenin peyderpey 
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itfasına hasr ve tahsis edilmesi hususuna sureti mahsusada nezarete me
mur bulunacaktır. 

Madde 7 — Balâda altıncı maddede tarif olunan faiz ve resülmale 
mahsub akçe ifa olunduktan sonra rıhtımlar ile müştemilâtının hüsnü 
halde muhafazası masarifi dahil olmak üzere masarifi umumiye için se
nevî haddi azam olarak yüz yetmiş bin frank ifraz olunacaktır. Ve hasılatı 
safiyeyi teşkil eden fazlası yüzde ellisi Hükümeti seniyenin ve yüzde el
lisi şirketin olmak üzere taksim edilecektir. 

Madde 8 — Hükümeti seniye gümrük antrepolarının ve umumî ma
ğazaların inşası ve işledilmesini imtiyaz suretile verecek olduğu halde 
rıhtım şirketi şeraiti mütesaviye ile hakkı rüçhani haiz olacaktır. 

Madde 9 — Petrol ve ispirto depolarının inşası için iktiza eden 
levazımat ve edevat gerek memaliki şahane mahsulâtından olsun ve gerek 
memaliki ecnebiyeden idhal olunsun gümrük rüsumundan muaf tutula
caktır. 

Madde 10 — Şirketin arazile sermayesi ve varidatı dahi her gûna 
vergiden muaf olacağı gibi senedatı ve tahvilât tertib ve ihraç olunduğu 
halde mezkûr hisse senedatı ve tahvilât ve işbu mukavelename ve buna 
müteferri sair bilcümle senedat her gûna damga resminden muaf ola
caktır. 

Madde 111 — 1912 senesi nihayetinde Hükümeti seniyeye terk ve 
teslim olunacak bilcümle eşya ile petrol ve ispirto mağazaları hüsnü hal
de olmak şartile imtiyazı cedidin nihayetinde yani 31 kânunuevvel sene 
1952 tarihinde Hükümeti seniyeye meccanen terk ve teslim olunacaktır. 

Madde 12 — Şimdiki imtiyazın müddeti munkaziye oldukta yani 
1 kânunusani sene 1913 tarihinden itibaren Hükümeti seniye doğrudan 
doğruya işletmek üzere rıhtımlar ile mağazaları ve müteferriatını mu
bayaa etmek hak ve salâhiyetini haiz olacaktır. Bunlar için senevî tediye 
olunacak bedel: 

Evvelâ sermayeden henüz itfa olunmayan kısmının faiz ve resül-
maline kifayet edecek bir meblâğı maktu. 

Saniyen en son beş sene zarfında vukubulan temettüatı safiyenin 
haddi vasatisi esasile tayin olunmak üzere şirketin temettüatı safiyei mez-
kûreden hissesini şamil olacaktır. 

Hükümeti seniye şirketçe makbul olacak surette bedeli mubayaanın 
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muntazaman tediyesini temin buyuracak ve bunun için tarafeyn beynin
de bir mukavele tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Şirket Hükümeti seniyeden istihsali müsaade etmedik
çe sairlerile akdi iştirak edemeyeceği gibi hukukunu ahare tetk edemi
yecektir. Bu kayıd kabili bey ve sera hisse senedatı ve tahvilâtı tertib 
ve neşri hakkında rıhtım şirketinin haiz olduğu hukukunu ihlâl etmeye
cektir. 

Madde 14 — İşbu mukavelename imza ve teati olunmakla beraber 
birinci maddede muharrer olduğu üzere Hazinei hassai Şahane Nezareti 
Celilesile Mösyö Eli dö So beyninde mün'akid mukavelenameler mefsuh 
olacağı cihetle mezkûr mukavelenameler mubicince nezareti müşariley-
ha tarafından mumaileyh Eli dö Soya alelhesap olarak tediye kılınmış 
olan beş yüz bin frank yüzde altı faizile beraber Nezareti müşariley
haya iade kılınacağı mumaileyh Eli dö So tarafından teahhüd olunur. 

Madde 15 — Bin üç yüz altı (1890) tarihli şartname numunesinin 
şerait ve ahkâmı umumiyetinden işbu mukavelenamenin ikinci madde
sinde zikrolunan fermanı âli ile şartname ve zeyillerde musaddak olan 
hukuk ve imtiyazat ve fevaidi ihlâl etmeyen ahkâm ve şerait işbu imti
yazı cedid hakkında dahi mer'iyülhüküm olacaktır. 

İşbu mukavelename şerefsadir olan 28 ramazan 1308 ve 25 nisan 
1307 tarihli iradei seniyei Hazreti Padişahi mucibince iki nüsha olarak 
bittanzim imza ve teati kılınmıştır. 

No: 230 — Ereğlide Kozlu mevkiinde inşa edilecek liman 
hakkında fermanı âli 

9 şevval 1308 

«Ereğli madeni hümayunundan ihraç olunan kömürün vinç ve ve
saiti saire istimalile sefaine nakil ve tahmili ve Kozlu mevkiinde bir 
liman tesisi için ruhsat itası hakkında tersanei amirem Ser mimarı Va-
silâki efendinin mahdumu Yanko bey dame ulûvve tarafından vukubu
lan istida ve olbabda umuru bahriyemiz nezaretile cereyan eden muhabe
rat üzerine kararlaştırılan -şeraiti havi bittanzim babıalimize irsal kı
lman mukavelename lâyihası ve ücurat tarifesi Meclisi Mahsusu Vükelâ-
yi fihamımda tetkik ve tadili ve keyfiyet tezekkür ve tensib olunarak tarafı 
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-eşrefi mülûkâneme arzile istizan olunmuş ve işbu limanın iradei seniyei 
şehriyaranem şerefsuduru tarihinden itibaren iki sene zarfında inşa ve 
tekmili ve kömürün sefaine suhuletle nakli hususunda dahi kezalik iki 
seneye kadar bir usulü cedide vaz ve tesis edileceği ve müddeti ruhsati
ye zarfında canibi saltanatı seniyemden madud mezkûr bir müteahhide 
ihale olunur veyahut görülecek lüzuma mebni liman tarafı devleti ali-
yemden mubayaa ve istirdad edilmek istenilir ise hükümeti seniyemin 
buna her vakit hak ve salâhiyeti olacağı ve şu kadar ki böyle bir hal 
vukuunda azası tarafından müntehab bir komisyon marifetile limanın 
masarifi inşaiye ve sairesi bittakdir bedelinin tesviye ve ifa kılınacağı 
şeraiti esasiye cümlesinden olup şeraiti sairei mukarrere dahi yolunda 
göründüğü gibi salifüzzikr madeni hümayunumdan çıkarılacak kömürün 
sefaine teshili nakil ve tahmili ve orada bir de liman tesisi hususlarının 

-ezhercihet fevaid ve muhassenatı derkâr bulunmuş olduğundan bermu
cibi istizan canibi tersanei amiremden mumaileyh Yanko beye kırk iki 
sene müddet ve şeraiti mukarrere ile ruhsat itasına iradei seniyei mü-
lûkânem müteallik ve şerefsudur olmağın hükmü münifi mezkûr muka
velename ve tarife muhteviyatının tamamii icrasına muallâk olmak üze
re Divanı Hümayunumdan işbu emrü celilü kadrim ısdar ve mukavele-

name ve tarifenin sureti musaJdakaiarı dahi rahtile ita olundu. 

No: 231 —- Beyrut •Şam Tramvayı imtiyaz mukavele 
ve şartnamesi 

MUKAVELENAME 

9 şevval 1308, 6 mayıs 1305 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazın Devletlû Raif Paşa Hazretlerile diğer taraftan tebaai Devleti 
Aliyeden İzzetlû Hasan Behim efendi beyninde mevaddı atiye kararlaş-
tınlmıştır. 

Madde 1 — Beyrut ile Şamı şerifi doğrudan doğruya yekdiğerine 
raptetmek ve Beyrut şehrinde Devletin kabul edeceği bir mevkiden 
•bed' ile Samı şerif şehrinin haricine müntehi olmak üzere takriben yüz 
yirmi beş kilometre tulünde buhar vasıtasile cer olunur tramvay in-
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şasile işletilmesi imtiyazı şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devleti aliye
den mumaileyh Hasan Behim efendiye ihsan buyurulmuştur. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren 
doksan dokuz senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename 
ile şartnamenin teatisi tarihinden itibaren bir sene zarfında şartnamede 
beyan olunduğu veçhile keşfiyatı katiye üzerine iki nüsha olarak mü
kemmel harita ve lâyihasını tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezareti celi
lesine takdim edecektir. 

Nezaret işbu haritaları ve lâyihaları tarihi takdiminden itibaren 
üç mah müddet zarfında bittetkik yolunda olduğu surette halile ve ol
madığı takdirde icabeden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid ol
mak üzere mukavelename ve şartnamenin teatisi tarihinden itibaren bir 
buçuk sene müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritaların 
tasdiki tarihinden itibaren dört seneye kadar ikmal eylemeği ta
ahhüd eder. Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına v e 
kabul ve tasdik olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. 
Fakat Devletçe şayanı tasdik olan esbabı mücbireden münbais halat 
müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı ameliyat ne kadar müddet 
tatil olunursa müddeti iptidaiye ve ikmaliye dahi o kadar temdid edile
cek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal Hükümeti mahal
liyeye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine ihbar etmeğe sahibi imtiyaz mec
bur bulunacaktır. İleride icrasına lüzum görülecek her türlü ameliyatı 
munzama ve tevsiiye vesaireyi sahibi imtiyaz masarifi kendine aid 
olmak üzere icra ettirecektir. 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icra-
iyesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakı
ayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını v e 
ameliyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler 
vasıtasile muayene ve teftiş eyleyecektir. İşbu teftiş ve muayene masari
fine mukabil sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan müd
detten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah bemah on 
ikide bir kısım tediye olunmak üzere senevî Nafıa Nezaretinin emrine 
kilometre başına iki buçuk Osmanlı lirası ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususat-
Un bulunduğundan tramvay ile müteferriatına muktazi olan araziden 
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efrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz 
ashabı arazi ile uyuşamadığı halde istimlak kanununa tevfiki muamele 
edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller 
Hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından ashabına taz
minat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. Fakat istim
lâki emlâk kararnamesine tevfikan mubayaa olunacak yerler tarika lü
zumu hakikisi olan mahallere münhasır olacak ve kumpanyaya lüzumu 
hakikisi olan arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdirde 
sahibi imtiyaza meccanen terk olunacak ve işbu araziden muvakkaten 
istimali lâzım gelen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret istima
line müsaade olunacaktır. Tramvay ile müştemilâtının tesisi ile işle
tilmesine muktazi olan bilcümle arazi ve emlâk kabul muamelesinden 
evvel hükümeti seniye namına teferruğ edilecektir. 

Madde 7 — Tramvay ve müteferriatının ilk defa inşasına mün
hasır olmak üzere gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecne-
biyeden celb ve tedarik olunacak olan makina vesair alât ve edevatı in-
şaiye gümrük resminden muaf tutulacak ve tramvayın müddeti imtiya
ziyesi zarfında arazi ve sermayesi ile varidatı üzerine arazi ve temettü 
vergisi tarholunmayacaktır. Ancak sahibi imtiyaz kâffei muamelâtında 
damga resmine tâbi olacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından mansup bir Fen Komis
yonu marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahiz ve ka
bul 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 Ticaret 
ve Nafıa Nezareti tarafından kabulü muamelesi icra olunacaktır. Aha
lice muhataradan salim ve sureti muntazamada işletilmeğe salih olarak 
ikmal edilecek ve birden iki kilometreye kadar olacak kısımlar dahi 
sahibi imtiyazın talebi üzerine parça parça muvakkaten kabul olunarak 
işletilebilecektir. Marülbeyan Fen Komisyonlarının tebeyyün edecek ma
sarifi hakikiyesi sahibi imtiyaz tarafından tesviye olunacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz tramvay ile müteferriatmı ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza ede
cektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on altıncı maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 
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Madde 10 — Sahibi imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnü muhafa-
f azasına müteallik olup elyevm mevcut bulunan ve ileride tanzim olunacak 
olan bilcümle nizamatı Devleti Aliyeye tevfiki hareket etmeğe mecbur
dur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya mecmuu 
üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde Hükümet masarif ve zarar ve 
hasan sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işletilmesini 
temin için şartnamenin on altıncı maddesine tevfikan tedabiri lâzıma 
ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz tramvay hattının sekizinci madde mu
cibince muvakkaten kabul olunduğu tarihten itibaren şartnameye merbut 
tarife ahkâmına tevfikan ücret ahzedecek ve yüz başı rütbesine kadar 
olan asakiri şahane efradından yüzbaşı dahi dahil olduğu halde nısıf 
ücret alacaktır. 

Madde 12 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
müçtemian veya münferiden vuku bulacak asakiri berriye ve bahriye 
ve zabtiye ve polis ile bilcümle erzak ve alât ve edevat ve levazımat ve 
esleha ve mühimmatı harbiye ve hayvanat ve mabpusin ve mahkûmin 
ile sair memurların ve mekâtibi askeriye şakirdanının ve posta çanta
ları ile alelûmum posta emanatınm sevkiyat ve nakliyatı hakkında şart
namenin beşinci faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket olunacak
tır. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı Alî tarihinden itibaren altı mah müddet zarfında tarafı Hükümeti 
seniyeden tab ve neşir olunan şirket nizamnamesi esasına tevfikan Os
manlı bir anonim şirketi teşkiline mecburdur. 

Madde 14 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
Fermanı Alinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir 
mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden Veyahut piyasa fiya-
tile esham olarak bin aded yüzlük Osmanlı altını kefalet akçası tevdi 
edecek ve şukadarki esham tevdi eylediği halde tedennii fiyattan dolayı 
terettüp edecek noksanı ikmal dileceği bank tarafından taahhüt ettirile
cek ve mezkûr kefalet akçası tevdi olunduğunu müteakip Fermanı Ali 
kendisine teslim olunacaktır. İşbu kefalet akçası ameliyat katiyen kabul 
olunduktan sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin in
kizasına değin sahibi imtiyaz kefalet akçasını tevdi etmediği halde ken
disine ihtara hacet olmaksızın hakkı imtiyaz sakıt olacaktır. 

Madde 15 — Devleti Aliye müddeti imtiyaziyenin otuz senesinin 
inkizasından sonra her vakit yolu mubaya etmek salâhiyetini haiz ola-



971 

çaktır. Yol hangi senede iştira olunacak ise ondan evvelki beş sene zar
fında vukubulan hasılatı gayri safiyenin miktarı mütevassıtı bulunarak 
onun yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti imtiyaziyenin hitamına de
ğin her sene hattın bedeli iştirasına mukabil olmak üzere sahibi imtiyaza 
ifa edecek ve işbu takasiti seneviyenin evkatı muayyenede tediyesi tarafı 
Devletten temin ve bu hususa dair tarafeyince bir mukaveleyi mahsusa 
tanzim edilecektir. Yolun Devlete teslimi ve eşya ve edevat ve levazımatı 
mevcudenin iştirası hususunda şartnamnin on dokuzuncu maddesinde 
gösterildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 16 — imtiyaz müddeti munkaziye oldukta Devleti Aliye sa
hibi imtiyazın tramvay ve müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde bulu
nan kâffei hukukunu haiz olacak ve bunun hasılatından istifade edecek-
dir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile yol ile mü
teferriatının bilâ bedel Devlete terk ve teslimi ve edevat ve levazımatın 
sureti mubayaası şartnamenin on dokuzuncu maddesinde münderiç ahkâ
ma tâbi olacaktır. 

Madde 17 — Tramvayın memurini fenniyesinden mada büyük ve 
küçük bilcümle memur ve müstahdemlerile imalâtta istihdam oluna
cak amele ve hat üzerinde bulundurulacak memurin daima tebaayı Dev
leti aliyeden olacak ve hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği ziy ve 

kıyafette bulunacaklar ve hususile fes giyeceklerdir. Sahibi imtiyaz yo
lun umuru fenniyesinde Hendesei mülkiye mektebinden muhreç mühen
disleri istihdam eyliyecekdir. Demiryolun hasbel memuriye ahali ile 
ihtilâtta bulunacak olan memurlarının lisanı Türki ile mütekellim ol
maları meşruttur. 

Madde 16 — Devleti aliye Tramvayın lüzum göreceği mahallerin
de masarifi kendine aid olmak üzere istihkâmat ve lüzumu halinde ebni-
yei askeriye inşa edebilecektir. 

Madde 19 — Sahibi imtiyaz beher sene vuku bulan her nevi hası
lat ve masarifatı mübeyyin cetvelleri bittanzim komisere tasdik ettirdik
ten sonra Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecek ve işbu cetvelleri 
şartnamenin on yedinci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim 
eyliyecektir. 

Madde 20 — Sahibi imtiyaz Devletçe lüzum görülecek mahallerde 
müfettiş ve komiserlere ve Gümrük ve Posta ve zabıta memurlarının ika
metlerine muktazi ebniye ile hükümetin lüzum göreceği mevkiflerde 

sevkiyatı askeriye memurlarına mahsus olmak üzere iktiza edecek Ebni
ye ve barakaları tesis etmeğe mecburdur. 
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Madde 21 — Sahibi imtiyaz tramvay hattını Beyruttan Şam* 
şerife kadar alan araba yolunun bir kısmı veya mecmuu üzerine 
tesis edeceğinden tariki mezkûrun üzerinde araba işletmekte bulunan 
şirket tarafından işbu tramvay imtiyazından dolayı hükümeti seniyeye 
karşı hiç bir gûna iddia dermeyan edilememesi ve araba şirketinin müd
deti bakiyeye aid hukuku imtiyaziyesinin inkizası için mumaileyh Ha
san Bellim efendi mezkûr araba şirketinin nizamnamesi mucibince içtima 
edecek hissedaran cemiyeti umumiyenin muvafakatini istihsale mecbur 
olacak ve böyle muvafakat istihsal edemediği halde işbu tramvay imti
yazı keenlemyekün hükmünde addolunacaktır. 

Madde 22 — Devletçe şayanı tasdik görülen esbabı mücbireden 
madud bir maniin zuhuru tahakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti 
muayyene zarfında imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal 
eylemediği veya umuru nakliyeyi tatil eylediği ve yahut işbu mukavele
nameden münbais taahhüdatı sairesini icra edemediği halde Hukuku im-
tiyaziyesinden sakit olacak ve bu halde şartnamenin on sekizinci mad
desinde gösterildiği veçhile tramvayın muvakkaten işletilmesi için teda-
biri lâzıma ittihaz olunacak ve ameliyat ve edevat ve levazımat müza
yedeye konulacak ve mevcud olan kefalet akçesi tarafı Devletten zabt-
edilecektir. 

Madde 23 — Hükümeti seniye işbu hattı temdiden veya teşiben 
diğer tramvay hatları inşa etmek üzere ahara imtiyaz itası hususundaki 
hukukunu muhafaza eder. Ancak işbu hattın tarafeyninde üçer kilo
metreden ceman altı kilometre mesafe dahilinde inşası taleb olunacak 
bilcümle tramvay hatları için müddeti imtiyaziyenin ilk on senesi zar
fında sahibi imtiyazın şeraiti mütesaviye ile diğer talihlere hakkı rüç-
hanı bulunacaktır. 

Hututu mezkûreye muvazi olarak yolcu nakil edilmek üzere tesis 
edilecek diğer tramvay ve omnibüs hatları hakkında dahi kezalik sahi
bi imtiyazın hakkı rüçhanı olacak ve fakat işbu hakkı rüçhanların De
miryola asla şümulü olmayacaktır. Hututu mezkûreyi temdiden verile
cek imtiyaz hususunda sahibi imtiyazın hakkı rüçhanı olmayacaktır. 

Tramvayın işlemeğe başladığı zamandan müddeti imtiyaziyenin 
hitamına kadar tarikin her nevi tamiratı ve hüsnü halde muhafazası 
sahibi imtiyaza aid olacak ve işbu tarik üzerinde mürur edecek kira ve 
hususi arabalar ile hayvanattan müruriye resmi alınmayacaktır. 

Madde 24 — Sahibi imtiyaz hatun işletilmeğe başladığı tarihten 
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itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar senevi hükümeti seniyeye 
maktuan bin iki yüz Osmanlı lirası tediye ve ita edecektir. 

Madde 25 — işbu mukavelename ile merbut şartnamenin tefsiri ah
kâmı Şûrayı Devlete aid olup umuru şirkete müteferriğ her nevi deavi 
işin aid olduğu mahakimi Osmaniyede rü'yet ve fasl olunacaktır. Şir
ket sıfatı tabiiyeti icabınca bilcümle devairi devletle saltanatı seniyenin 
lisanı resmisi olan Türkçe lisanı üzerine muhabere eyliyecektir. 

Şartname 
BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanındadır. 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyam kendisine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında 
tramvay hattının inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât 
ve inşaatı icra etmeyi taahhüt eder. 

Madde 2 —• Sahibi imtiyaz mukavelenanmenin 3 üncü maddesi 
mucibince tramvayın güzergâhını ve mevkiflerin mahallini ve ihtiraz 
hatlarının mevkiini mübeyyin beş yüzde bir mikyasında bir Iharita ile 
beş binde bir mikyasında diğer bir haritai umumiye tanzim ile ticaret 
ve Nafıa nazaretine takdim edecektir, işbu haritaya tramvayın hattı mu
tavassıtından itibaren bir kıt'a maktai tulanisi ile bazı mahallerin maktai 
arzanisi ve meyillerinin cetveli ile en mühim olan imalâtı sınaiyenin 
maktaları ilâve olunacaktır zikrolunan maktai tulâni tul itibarile iki 
binde bir ve irtifa itibarile iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacak 
ve tramvayın derecei irtifaı dahi deryanın sathı mutavassıtına nisbetle 
tayin kılınacaktır işbu maktam akına ufka muvazi üç hat tersim olunup 
birinci hat üzerinde tramvayın mebdeinden itibaren biner metre olarak 
mesafeler ve ikinci hat üzerinde iniş Ve yokuşlann tul ile derecei meye-
lanı ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı müstakimenin tulü ve hututu mün
haniyenin ımistakimen imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü gös
terilecektir. 

Madde 3 — Tramvay ameliyatı tek hat olmak üzere icra olunacak
tır. Ancak sahibi imtiyazca lüzum görüldüğü takdirde arazi ikinci bir 
hattın daha tesisine kâfi olmak üzere mubayaa ve istimlâk edilecektir. 

Madde 4 — Tramvayın arzı demir çubukların iç taraflarından iti
baren bir metre beş santimetreden dûn ve bir metre kırk beş santimet
reden ziyade olmayacaktır. İşbu arz ikinci maddede beyan olunan harita 
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ve lâyihalarda sureti katiyede tayin edilecektir ve yan taraflarının yani 
demir çubuklarının dış tarafı ile piyade kaldırımı veya imalâtı sınaiye 
beynindeki mahallerin arzı tek hat için seksen santimetre olacak ve çifte 
hat inşa olunduğu halde batteynin arasında bırakılacak arz bir buçuk 
metre olacaktır. Tramvayın mürur ettiği şose veya sokak veyahut tarikin 
iki tarafında bir bina veya duvar veya korkuluk veya şose olduğu halde en^ 
yakın demir çubuk ile tarikin kenarı arasında her halde bir buçuk met
relik bir mesafe bırakılacak ve bundan başka hattın tarikıam üzerinde 
tesisinde tramvayın gerek tek ve gerek çifte hat olan aksamında ve ge
rek tariki ihtiraziye bulunan mahallerinde iki arabanın yan yana müru
runa müsaid bir mesafe terkolunacaktır. Tramvayın kura vekasabat dahi
linde mürur eylediği sokakların arzı tek hat için yedi buçuk ve çifte 
hat için dokuz metre olacaktır tramvay için sokaklarda icrası iktiza 
eden tevsiat masarifi kamilen sahibi imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz imalâtın hüsnü halde muhafazası ve 
tesviyei türaba lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan çukurların tan-
zrf ve tathiri ve suların cereyanı için tramvay hattı boyunca iktiza eden 
hendek ve su yolları ile yan satıhlarını inşa eyleyecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rapteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru 15 metreden aşağı olmaya
caktır ve bir birlerine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı münhaniye 
arasında on beş metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacağı misullû 
işbu münhaniler kıtaatı müstakimeye paraboller yani kat'î mükâfi ka-
vialerile raptedilecektir. 

Madde 7 — Tramvayın iniş ve yokuşları meyillerinin nihayet de
recesi metre başına altı santimetre tayin olunmuştur. Fakat tramvay 
hattı kıramayer veya fonigüler usulünde tesis edilirse daha sert meyiller 
dahi ittihaz edilebilecektir. Birbirini müteakip olan iki yokuş beyninde 
nısıf kutru beş yüz metreye müsavi amudî inhinalar olacaktır nısıf kutru 
kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş ve yokuşlar mümkün mertebe 
tesviye v e izale olunacaktır sahibi imtiyaz işbu madde ile maddei sa
bıkanın ahkâmı hakkında icrasını faideli addedeceği tadilâü devleti ali-
y e y e arz ve teklif etmeye salâhiyeti olup fakat işbu tadilât hükümeti 
seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii icraya konulamıyacaktır. 

Madde 8 — ihtiraz ve tevakkuf hatları kifayet miktarı olmak lâ
zım gelecek Ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üzerine canibi hükümeti 
seniyeden tayin olunacaktır. Hututu ihtiraziyenin tulü dahi ihtiraz hat-
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lannın makaslarının noktai bidayetinden itibaren otuz altı metreden 
noksan olamıyacaktır. 

Madde 9 — Esnayı ameliytta eskiden mevcud olan yolların mev-
kilerile maktalarını tahvil veyahud tadil etmek lâzım gelir ise tebdil 
ve tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli behemehal 
turuku mevcudenin meyli sabıkının nihayet derecesini tecavüz etmiye
cektir. Tramvayın tarikiam üzerine tesis edilmesi iktiza eden aksamın
da demir çubuklar tariki mezkûr üzerinde arabaların mürur ve ubu-
runa hiç bir veçhile mani olmamak üzere çıkıntı ve çukur olmıyarak 
ferşedilecektir. Tramvayın inşa olunmasından dolayı tarikıamın maktaı 
tulânisinin tahvili icab eylediği halde sahibi imtiyaz şose ve yan sa
tıhlarının yani piyade kaldırımlarının tarik veya sokak boyunca iniş ve 
yokuşlarca vuku bulacak tağyiratın icabatma göre tadilen tanzim ve tah
kim eyliyecektir. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz tramvay ameliyatile ceryanına halel 
gelmiş veyahud mecrası tebdil olunmuş suların kendi masarifine olarak 
mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve ameliyatın icrasile bozu
lacak su yolu ve boruları ve gaz borularını ve bunlara mümasil imalâtı 
saireyi hali aslilerine icra edecektir. 

Madde İ l — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta âlâ cinsinden 
edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve 
müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyli
yecektir. Akar sular ve turuku umumiyei adiye üzerine inşa olunacak 
küçük ve büyük köprüler ile su yol lan kârgir olarak veya demirden te
sis edilecek ve kereste yalnız temeller ile köprü döşemeleri ve taban 
ağaçlan için istimal olunacaktır. İmalâtı mezkûre hattın kabulünden ev
vel kavaidi fenniyeye tatbikan tecrübe edilecektir. Demir çubuklar i l e 
edevat ve levazımatı sairei inşaiye iyi cinsten ve dayanıklı ve kullanılacak 
işlere elverişli olacaktır. 

Sahibi imtiyaz tramvay hattını Avrupa ve Amerikada en ziyade 
mer'i ve müstamel olan usul ve eşkale tatbikan inşaa edecektir. Tramva
yın tevakkuf edeceği mahallerde Ticaret ve Nafıa Nezaretince tasdik 
olunacak plânlara ve temamile usul ve adaü memlekete tevfikan kâffei 
teferruatile mevkif binalan ve kulübe ve ahırlar ve arabalıklar ve mağa
zalar inşa olunacak ve ebniye ile mevkif ve kulübelerin cesamet ve ter
tibat ve sureti inşaatı tamamile lüzum ve ihtiyaca ve usul ve adatı mem
lekete muvafık olacaktır. Mevkiflerin ebniyesi taşdan veya tuğladan ola-
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cak ve üzerleri dahi kiremit ve taş veyahud diğer bir maden ile örtüle
cektir. Bu mevkiflerde kadın ve erkekler için ayrı ayrı helalar yapılıp 
derununda su dahi bulundurulacaktır. Tramvay hattının işletilmesinde 
kullanılacak olan makine ve araba ve vagon iyi cinsten ve Avrupa 
ve Amerikada istimal olunan neviden olacak ve iklime muvafık surette 
bulunacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritayı umumiyeye ih
tiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve imalâtı sairenin heyatını mü
beyyin ve meşruh bir cetvel rabtedecektir. Mevkiflerle imalâtı sınaiye-
nin haritaları iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. İşbu harita
lara irtifalar ile sair izahatı lâzimeyi havi maktaı tulâniler dahi ilâve 
kılınacaktır. 

Madde 13 — Tramvayın kura ve kasâbata tesadüf eden aksamının 
her lüzum görülecek mahallinde tramvay arabalarile kaza vukuuna mey
dan verilmemek üzere tramvayın her mahallinde ve hususile kıtaatı mün
haniyenin makinenin derecei sür'ati taklil ve tenzil edilecek ve makinist 
köstekleri sıkıştırdıktan sonra bir metreden ziyade mesafe kat edilmek
sizin arabaları her anda tevkif edebilecektir. Araba tekerleklerinin altı
na bir şey gelmesini men için makinaların önünde taş kovan bulundu
rulacaktır. 

Madde 14 — Tramvayın güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin üze
rinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin altıncı 
maddesine gösterildiği veçhile yolun ve müteferriatının tesisine lüzumu 
olan arazinin mubayaası muamelâtına müıbaşerat olunacaktır. 

İşbu araziden üzerinde ebniye olmayan mahallerin haritası iki 
binde bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe 
olan mahallerin haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 — Tramvayın inşaatı kamilen hitampezir oldukdan sonra 
sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere tramvay aksa
mının ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi sahihleri hazır 
oldukları halde tahdid ve (Kadastr) usulüne tevfikan haritasını tersim 
ve vazı alâim edecek ve bundan başka yapılmış imalâtı sınaiyei sairenin 
mufassal ve meşruh haritasını Hükümet memurlarının tahtı nezare
tinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde tutulacak (Prose verbal) 
lerin birer sureti musaddakasını Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim 
edecektir. 
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İşbu tahdidi araziden sonra tramvayın aksamı mütemmimesinden ol
mak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça ol veçhile tahdid edi
lerek mezkûr harita ve prose verballerde işaret kılınacağı gibi marülbe-
yan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Ticaret 
ve Nafıa Nezaretindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Hattın hüsnü halde muhafazasile 
isletilmesi beyanındadır 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz tramvay ile müteferriatını ve ebniye-
-sini ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve 
emniyet bahş olacak bir surette bulundurmaya ve kaza vukuunu icab 
ettirir bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. Sahibi im
tiyaz tarafından işbu taahhüdatın ifasında teahhur ve müsamaha vukuua 
getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar olunacak ve 
tarihi ihtardan bir mah mürur edipte icabını icra etmediği surette ma
sarifi sahibine aid olmak üzere yolun hüsnü hale vaz'ı için canibi 
Hükümetten idaresine vaziyet olunarak tamiratı lâzıme icra ve bu uğur
da vukubulacak masarif hattın hasılatından istifa olunacak ve kifayet 

-etmezse sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. Tramvay hatlarının mürur 
eylediği tariki am şosenin dokuz metreye kadar arzı ve bunun tarafeyn 
satıhları ve su mecraları ve imalâtı sınaiyesi hatan teferruatından ma-
duttur. Gerek asıl hatların ve gerek üzerinden mürur ettiği tariki amin 
hüsnü halde muhafazaları ve tamiratı adiye ve fevkalâdeleri masarifi 
kamilen sahibi imtiyaza aid olacaktır. Dairei belediye mühendisleri 
tarafından icrasına lüzum görülecek lâgam ve su ve gaz yollarının in
şaat ve tamiratına ve bunlara mümasil ameliyatı sairenin icrasına sa
hibi imtiyaz tarafından bir gûna mümanaat edilemiyecek ve halatı meb-
husada hendek açmak ve şoseyi hali aslisine irca etmek masarifi dairei 
belediyeye aid olacaktır. Ve imalâttan dolayı tramvayın işlemesi müm
kün mertebe sektedar olmamak için tedabiri lâzime ittihaz edilecektir, 
tşbu ameliyatın icrası için tramvayın tatili veyahut bir kısmının kat'ı 
lâzım geldiği takdirde sahibi imtiyaz bu yüzden hiç bir gûna tazminat 
taleb edemiyeceği gibi hattın refi ve yeniden vazı masarifi dahi kendi
sine aid olacaktır. Hendekler açılıp hattın bir kısmı ref edildikten 
-sonra dairei belediyeye ameliyatın icrasile şosenin hali aslisine ircaını 
tehir eylediği takdirde sahibi imtiyaz Hükümete resmen badelihbar 
yirmi dört saat zarfında dairei belediye hesabına olarak ameliyatı lâzimeyi 

T. 1 C. 6 F. f>2 
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icra ettirip bedelini dahi usulü dairesinde evrakı müsbite ibrazile dairei 
mezkflreden istifa eyliyecektir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz tramvayın her nevi hasılatını mübey
yin her sene nihayetinde bir kıta defter tanzim ve Ticaret ve Nafıa Ne
zaretine takdim edecektir. Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olu
nacak defterde yolcular ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri 
safiye ile beraber tramvayın bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi 
gösterilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile yolun tarafı Devletten mubayaası 
hususlarında ve inkizayı müddei imüyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on dokuzuncu mad
desinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinde münderiç 
esbaptan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt olduğu halde ol vakte 
kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan edevat ve levazımata 
ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konula
cak ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde takarrür ederse onun 
marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın taahhüdatı vakıası 
ifa edilecektir. Bilmüzayede takarrür edecek bedelden müzayede masa
rifi 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 defa olarak 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 
zabt olunacaktır. 

Madde 19 — Devleti aliye mukavelenamenin on altıncı maddesi muci
bince tramvayı mubayaa eylediği halde hattın olvakit mevcud bulunan 
ve işledilmesi için iktiza eden lokomotif ve arabalarını ve mahrukat ve 
eşyayı menkulesinin ve edevatı müteharrikesinin kâffesini muhammin
lerin takdir edecekleri bedel .mukabilinde iştira edecektir. 

Madde 20 — İmtiyazın müddeti munkaziye oldukta sahibi imti
yaz tramvay mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve 
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müfettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve 
sabit makinalan ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye mah
sus olmayan sair eşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâ bedel 
ve her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile Devlete devir 
ve teslim edecektir. Makine ve lokomotif ve yolcu ve eşya vagonları ve 
araba ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve mahrukat ve her nevi levazımat 
gibi hattın işletilmesi için lâzım gelen eşyayı menkuleye gelince Hü
kümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel mukabilin
de mubayaa edecektir. Şu kadar ki Devletin mubayaa edeceği mahrukat 
ve yağ gibi levazımat tramvayın altı ay işletilmesi için muktazi olan 
mikdarı mütecaviz olmayacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evel tramvay ile müş

temilâtının hüsnü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılır ise sa

hibi imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın 

semeresi görülmezse Hükümetin derhal tramvayı ve müteferriatını yedi 

idaresine alarak sahibi imtiyazın hesabına olarak tamiratı lâzimeyi icra 

ile yolu hüsnü hale vazetmeğe salâhiyeti olarak ve hasılattan işletme ve 

tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak 

ve noksan zuhur ederse ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolculardan alınacak ücurat ile şeraiti 
müteferriası beyanındadır 

Madde 21 — Mukavelenamenin on birinci maddesi mucibince sa

hibi imtiyazın istifa etmeye mezun bulunduğu ücurat nakliye tari

fesi berveçhi ati beyan olunur. Atiyüzzikir tarifeler nihayet derece o lup 

bunlar tarafı devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edi

lemeyecektir. Fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet mikdar tenzil olun

duktan sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edil

medikçe betekrar nihayet derecelere terfi edilemeyecek ve ancak tarife 

tenzili halinde üç gün evvel ilân olunacaktır ve işbu tarifeler hükümeti 

seniye ile sahibi imtiyazın husulü riza ve muvafakatile her beş senede 

bir tadil olunabilecektir. 



9 8 0 

TARİFE 

Yolculara dairdir 
Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiatı 

ıBirinci mevki ikinci mevki 

Para Para 

30 20 

Beş yaşına kadar olupta refakatinde bulunanların kucaklarında 
bulunacak çocuklar meccanen nakledilecekler ve altı yaşından on beş 
yaşına kadar olan çocuklardan nısıf ücret ahzolunacaktır. Ancak bir 
bölmede bulunacak iki çocuk bir yoicuya mahsus mevkiden ziyade yer 
tutmayacaktır. Arabada bulunacak diğer yolcuları iz'aç etmiyecek su
rette elde taşınabilecek paket ve çantaları yolcular meccanen naklede
bilecektir. 

Madde 22 — Yolculardan alınacak ücreti nakliye kilometre iti
barile katedilecek mesafe üzerine hesap edilecek ve küsurat nazarı iti
bara alınmıyacaktır. Şöyle ki: her katedilmiye başlanılan kilometre 
katedilmiş itibar edilecek ve ahzolunacak ücretin derecei akal 1 i bir ki
lometreye mahsus ücretten dûn olmıyacaktır. Ücreti nakliye hesabatında 
on paradan noksan olan küsurat on paraya iblâğ edilecektir. 

Madde 23 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırıkta bir cüzü ve kuruş 
dahi Osmanlı lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. 

Madde 24 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve ge
rek nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkünüttagayyür 
bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mür-
siller hakkında cari olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya 
konulmazdan evvel Hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim 
olunacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifey e dairdir 
Madd 25 — Devleti Aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede 

gerek münferiden ve gerek müctemian iktiza eden mahallere tramvay 
ile asakiri berriye ve bahriye ve mu avene ve jandarma ve polis ve zab
tiye ve mekâtibi askeriye şakirdanı ile zatlarına mahsus ahmal ve es-
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kallerirıi ve hayvanlarını ve esliha ve her nevi mühimmat ve edevatı 
harbiye ve erzak ve sair levazımı askeriye sevk ve irsal etmek istediği 
halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye tarafından tahriren vuku bula
cak taleb üzerine araba ve lâbüt ve muktazi olan sair kâffei edevat ve 
vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı askeriyeye hasır ve tahsis olun
mak üzere devletin emrine müheyya tutacak ve ledelhace hükümeti seni
ye yolu- kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesile beraber yedi ida
resine almak salâhiyetini haiz olacaktır. Hali hazar ve seferde gerek 
sahibi imtiyaz marifetile vuku bulan ve gerek Tramvayın yedi idaresin
de bulunduğu esnada berveçhi balâ icra edilen kâffei sevkiyat ve nakliyatı 
askeriye için tarifede muayyen ücretin nısfı verilecektir. Efradı asakiri 
şahane gerek münferiden ve gerek müçtemian ikinci sınıf yolcu araba
ları ile naklolunacaktır. Bu arabaların ademi kifayeti takdirinde mestur 
yük vagonlarına da asakir irkâp olunabilecek ise de bu hizmete mahsus 
olmak ve ledelhace vaz ve istimal olunmak üzere şirket evvelce mezkûr 
vagonların derununa konulacak sıraları müheyya bulundurulacaktır. Bu
nunla beraber sahibi imtiyaz devletçe taleb vukuunda nakliyatı askeriye
ye dair Babı Seraskerî ile başka bir mukavele akd etmeğe mecburdur. 

Madde 26 — Mahpusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur 
olanlar tarifelerdeki ücretin nısfı ile ve ikinci sınıf arabalarile nak
lolunacaktır. Bunun için vuku bulacak talebe göre icab eden miktar 
bölmeler sahibi imtiyaz tarafından irae ve tahsis edilecektir. 

Madde 27 — Tarafı devletten tramvayın inşası ile işletilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile tramvay üzerin
de resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emri tahsilinin vikayesi için tef
tişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde tram
vay arabalarile meccanen gidip geleceklerdir. Her yolcunun bilet başına 
meccanen otuz kilogram yük nakletmeğe hakkı vardır. Yer tutan eşya 
ile otuz öşrü zira mikâp hacminde olduğu halde vezni yedi kilogramdan 
aşağı olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada ber
veçhi ati ücurat ahiz ve istifa kılınır şöyleki her pusulada muayyen ola
rak yirmi para kaydiye resmi ve katarın vürudundan sonra kaldırılma
yan eşyanın beher dengi için yirmi beş para mağaza resmi tediye oluna
cak ve kumpanyanın ısrarı ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üze
rine tekrar veznedilecek eşyadan kumpanya iddiasında haklı çıktığı 
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halde kesri gayri münkasem olmak üzere ve her yüz kilogram için yir
mi para mizan resmi alınacaktır. 

Köpeklere dairdir 
Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit katarlar ile gönderilen kö

peklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır bu ücretin 
akal derecesi sekiz kilometre başına bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi ola
rak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi olmayıpta sahibi imtiyaz 
hıfzetmiş olur ise yevmî beş kuruş ahzolunur. 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre ba
şına ücreti nakliyesi bir paradır. Otuz desimetre yani öşrü zira mikâp 
hacminde bulunduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için 
mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. Ve bu ücretin akal dere
cesi sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsal âtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere beher on 
kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve seyri seri 
ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olur ise olsun mürselünileyhe 
ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya verildiğinden 
itibaren mürselünileyh eşyanın mevridi olan mahalde sakin ise yir
mi dört saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırılmadığı takdirde 
kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için mağaza 
resmi olarak yevmî on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üze
rine betekrar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çıkmadığı halde kesri 
gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için yirmi para ücret 
alınır. 

Seyri seri ile gönderilen paket ve denklere ve münferiden 
vezni yirmi beş kilogramdan aşağı olan ufak 

tefek eşyaya dairdir 
Beher d engin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu 

halde otuz kilometre mesafe için üç kuruş ve ondan ziyade mesafenin 
beher on beş, kilometresi için yirmi para ücret alınır. 
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Masarifi Müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gönde
rilen mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyh mevridi eş
ya olan mahalde ise yirmi dört değil ise otuz altı saat zarfında her ne 
esbaba mebni olur ise olsun kaldırılmayan eşyadan mevzu olduğu mağaza 
resmi olarak yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üze
rine betekrar tartılacak her denklen mürsil veya mürselünileyhin iddi
ası vahi çıktığı takdirde mizan resmi olarak yirmi para ücret alınır. 

Nukut ve zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderilen 
altın gümüş ile civa ve beyaz altın ve mücevherat vesair zikıymet eşya
dan kilometre başına kesri gayri münkasem olmak üzere beher on lira
lık kıymet üzerine iki para ücret istifa kılınır. Tahmiliye ve ihraciye 
ile sigorta ücreti tarife fiyatına dahil değildir. Tarife ücretinden maada 
irsalâtın her defası için kaydiye resmi olarak Yirmi para alınır mesafe 
cüz'i olduğu halde beher on lira kıymetinde olanlar için balâda zikro
lunan masarifi müteferria dahi dahil olduğu halde beş kuruş ücret alı
nabilir. 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 

Kilometre başına ücuratı nakliye 
Seyri seri Seyri adi 

Para Para 

94 47 İki ve daha ziyade tekerlekli ve dahili bir pey
keli arabadan 

134 67 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli arabalar
dan 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine ahiz ve 
istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için kaydiye resmi ola
rak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraoiye resmi olarak on kuruş 
beher araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmi beş kuruş ücret alı
nır. Mağaza ücreti vurudundan yalnız kırk sekiz saat sonra kaldırılmayan 
arabalardan istifa olunur tarife ücretinden maada araba derununda bu-
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lunan eşyanın sikleti elli kilogramı tecavüz eylediği halde elli kilogra
mın fazlasından seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf eşya tarifesi muci
bince kesri gayri münkasem olarak beher elli kilogram hesabile ücret 
alınacaktır. 

Hayvanata dairdir 

Kilometre başına ücreti nakliye 
Seyri seri Seyri adi 

Para Para 

54 27 öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve bey
gir ve koşum hayvanatından 

18 9 Dana ve merkep ve canavardan 
8 4 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap' 
ahiz ve istifa kılınır. 

Masarifi Müteferria 

Evvelâ tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. Saniyen katann vusulünden yir
mi dört saat sonra alınmayan hayvanatın zarar ve hasarı ashabına aid" 
olmak ve yem masarifi dahil olmamak üzere bir mahalli mahsusta hıfzo-
lunmak ücretine mukabil beherinden mağaza resmi olarak yevmiye beş 
kuruş alınır. 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak ücret otuz beş pa
radır. 

Masarifi Müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç sahibi imtiyaz tarafından, 
icra edilirse tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri münkasem ol
mak üzere beher elli kilogram için on sekiz para alınır. 

Mürselünileyhe ihban keyfiyet zımnında gönderilen mektubun pos
taya tesliminden kırk sekiz saat zarfında kaldırılmayan eşyadan mevzu 
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olduğu mağaza resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
elli kilogram için yevmî on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi 
üzerine betekrar tartılan ve mikdarı evveli doğru çıkan eşyadan mizan 
resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilogram için 
yirmi para ücret istifa olunur. 

Mülâhazat 

İşbu tarifede beyan olunan ücret iki bin kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında cari değildir. İki binden üç bin kilog
rama kadar olan yekpare ecsama ücreti mukarrerenin bir nısfı daha ilâ
ve olunur üç bin kilogramdan ziyade olan veyahud alât ve edevatı mah
susa istimalini icab eden yekpare ecsamın nakline kumpanya icbar olun
mayacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve mürsilin ikamet
gâhından alıp mürselünileyhin ikametgâhına teslim etmeği deruhde et
tiği takdirde fiyat şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından teslim ve tesellüm 
ücreti rızayı tarafeyn ile tayin olunur. 

Madde 28 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantalarını v e 
gardipo ve paket ve evrakı matbua vesaireyi velhasıl posta idaresinden 
kabul edilmiş bulunacak her türlü eşyayı ve bunları götürüp getirecek 
memurini ikinci sınıf arabaları ile meccanen nakletmeğe ve bu babda 
tarafı Devletten vukubulacak taleb üzerine İkinci sınıf arabalarına bir 
veya müteaddid bölmeleri tahsis eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur olacak
tır. 

Devleti aliye Posta Nezareti posta nakliyatına mahsus vagonlar imal 
ile şirkete teslim eylediği halde şirket işbu vagonları kendi ihattile mec
canen nakletmeğe mecbur bulunacaktır. Sahibi imtiyaz canibi Hükümeti 
seniyeden bir müsaadei mahsusa istihsal etmedikçe hiç bir ecnebi posta
sının nakliyatını kabul edemiyeoektir. 

Madde 29 — sahibi imtiyaz Hükümeti seniyenin müsaadesini istih
sal etmedikçe tramvayın vakti hareketini tadil edemiyecektir. Ancak ara
baların vakti hareketlerinin tebdili Hükümeti seniyece taleb olunduğu 
takdirde keyfiyet lâakal yirmi dört saat evvel sihibi imtiyaza ihbar olu
nacaktır. 
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No: 232 — Dersaadet Bankası Nizamnamesinin 15 inci mad
desinin 21 cemaziyelâhir 1292 tarihli fıkrai müzeyyelesini 

muaddil fıkra ile 33 üncü maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkaratı muaddelesi 

9 şevval 1308, 6 mayıs 1307 

Nizamnamei mezkûrun 15 inci maddesinin fıkrai 
müzeyyelei muaddilesi 

Meclisi idare azasının adedi dokuzdan yukarı olmamak üzere her 
ne vakit olur ise olsun tezyid olunabilecek ve fakat yeni tayin olunacak 
aza cemiyeti umumiye tarafından kabul ve tasdik olunmadıkça ifayı 
memuriyete mübaşeret edemiyeceklerdir. Azayı cedide işbu nizamname
nin yirminci maddesi mucibince şirket umurunun tesviyesine hasrı ev-
kat etmek kaydı ile mukayyed olmayıp ancak idare meclisince davet 
olundukça hazır bulunarak beyanı rey ve mütalea edeceklerdir. 

Nizamnamei mezkûrun 33 üncü maddesinin 1 ve 2 nci 
maddesinin fıkaratı muaddilesi 

Temettüatı safiyei seneviyeden ihtiyat akçesi için yüzde on ahz 
ve istifa olunur. 

Temettüatın fazlası zikri ati nisbetinde taksim edilir. 

Evvelâ yüzde seksen sekizi hissei temettü olmak üzere hissedarana 
•aniyen yüzde on ikisi dahi meclisi idare azasına tevzi edilir Meclisi 
idare mevcud olabilecek hissei temettüe mahsuben münasib göreceği 
meblâğı her sene kânunusaninin birinci günü hissedarana tevzi etmeğe 
mezundur. 

No: 233 — Payitahtı Saltanatı Seniyenin büyük caddelerile 
Kâğıthane yolunun sakyi hakkında su şirketile 

mün'akid mukavelename 

12 şevval 1308 ve 9 mayıs 1307 

BİRİNCİ FASIL 

Turuku adiye ve şoselerin İskası 

Madde 1 — Saky olunacak turukun mesahai sathiyesi işbu muka
velenameye merbut haritada mavi renk ile tayin olunduğu veçhile birinci 
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daire dahilinde sekesen yedi bin beş yüz ve dördüncü daire dahilinde 
seksen iki bin ve altıncı daire dahilinde seksen dokuz bin ki ceman 
iki yüz elli sekiz bin beş yüz metre murabbaı şamil olarak emri İskasını 
Dersaadet su şirketi taahhüd eyler. 

Madde 2 — Mezkûr haritada gösterilen turuk üzerinde emri iska
nın icrasına muktazi edevat ve imalât esman ve masarifi ve istihdam 
olunacak hademe ve saire ücurat ve masarifi daimesi dahil olmak ve 
beher sene nisanının on beşinden teşrini evvelin on beşine kadar 
altı mah müddet devam etmek üzere şehremaneti celilesi dahi mez
kûr kumpanyaya sureti maktuada beher sene için iki bin dört yüz 
elli aded lirayı Osmani itasını taahhüd buyurur. Saky muamelesi 
için icrası lâzım olacak ameliyat ile vazolunacak alât ve edevat şirketin 
malı kalacaktır. 

Madde 3 — Sokaklar sabah ve akşam günde iki defa İska olunacak 
ve her metre murabbaı için her defasında bir desimetre mikâb su sarf-
edilecek ve emanetin her vakit bir metre murabbaı mahalle bir desi
metre suyun sarfını kumpanyadan talebe hakkı olacak şayet bir metre 
murabbaı için bir desimetre suyun sarfına lüzum olmadığı takdirde bir 
desimetre mikâbdan noksan sarf olunan suyun fazlasını yani bir desi
metreye iblâğını kumpanyadan talebe emanetin hakkı olmayacaktır. 

Vakti iska şirket ile emanet beyninde bilmuvafaka kararlaştırıla
caktır. 

Madde 4 — İşbu mukaveleyi musaddık şeref taallûk edecek ira
dei seniyei mülûkânenin tarihi tebliğinden sekiz gün sonra şirket sakyini 
deruhde eylediği caddelere mahsus iska ağızlarını vaz ile iska muame
lesini icraya mübaşeret edecektir. 

Mukavelenamenin tanzim ve teatisi beher sene için mebdei sakyi 
itibar olunan nisanın on beşini tecavüz ederse senei hazıra için yine 
müddeti mahdudeyi ikmal etmiş hükmünde hesap olunmak üzere senei 
atiyede şehri mezkûrun on beşinde ihtar ve iş'ara hacet olmaksızın mü
başeret ve teşrini evvelin on beşine kadar devam olunacaktır ve müddeti 
muayyenei mahdude zarfında zuhur edecek yağmurlu günlerde sakyi 
muamelesinin, tatilinden dolayı bedeli ımaktudan emaneti celile tenkis 
talebinde bulunmayacaktır. 

Madde 5 — Beher sene sakyi için tayin olunan altı mahm duhu
lünden evvel veyahut mürurundan sonra sakyi kumpanya tarafından 
taahhüd olunan mahallerin emaneti celile tarafından İskası arzu edi-
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lirse şirket sathı tarikin beher bin metre murabbaını lirayi Osmanî yüz 
kuruş hesabile iki buçuk kuruş ücret ile icra edecek ve keyfiyeti emaneti 
celile lâakal iki gün evvel şirkete ihbar edecektir. 

Madde 6 — Beher sene emaneti celilenin şirkete vereceği iki bin 
dört yüz elli lirayı Osmaniden ibaret olan bedeli maktu üç taksitte yani 
mayıs, temmuz ve eylül iptidalarında tediye edeceği gibi müddeti sak-
yinin haricinde icra olunacak muameleden dolayı şirketin zuhur edecek 
matlûbunu tanzim olunacak hesap varakası üzerine alelusul başkaca 
tediye edecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Kâğıdhanf yolu ve Dereboyunun İskası 

Madde 7 — Merbut haritada işaret olunduğu veçhile bir cihetten 
Şişli karakolhanesile kâğıdhane deresi beyninde ve diğer taraftan kâ-
ğıdhane karyesinde vaki köprü ile kasrı hümayun pişgâhmdaki köprü 
arasındaki mahallerin şirket tarafından dökme borular ferş ve bu yerler 
üzerlerine doksan aded İska ağzı ve iki aded su saati vaz ve bir defaya 
mahsus olmak üzere icab eden hortumlarile beraber dokuz aded araba 
şirket tarafından imal ettirilerek meccanen emaneti celileye teslim edile
cektir. 

Madde 8 — Kâğıdhane yolile dtre boyu lüzum görülen eyyamda 
emaneti celile tarafından tayin ve ücuratı emaneti celileden tesviye kılı
nacak hademe vasıtasile islka olunacaktır. 

İşbu iska muamelesinin bir kısmı yani takriben sekiz yüz metre 
tulü havi ve kâathane yolunun mürtefi mahalli bulunan kısmı mevzu 
ağaçlardan arabalara alınacak su ile ve baki kalan mahaller ise alelû-
mum hortum vasıtası ile iska olunacaktır. Ve işbu vesait ile sarfolunan 
suyun beher metre mikâbı altmış paradan hesap ve tesviye kılınacaktır. 
Fakat işbu sakyi maddesi menafii umumiyeye aid olmak hasebile sureti 
istisnaiyede sarfiyatı vakıadan altıda biri tenzil olunduktan sonra ku
surunun bedeli altın yüz kuruş hesabile tesviye kılınacaktır. 

Madde 9 — Kâğıdhane yolu ve deresi boyunda sarf edilecek su mik-
dannın tayin ve tedkiki altmış mili metre kutrunda iki aded'Sû saati 
vasıtasile icra edilecek ve mezkûr saatlerin irae edeceği su sarfiyatı 
emaneti celileden gönderilecek memurlar muvacehesinde şirket memuru 
tarafından her ay sevk ve tahrir kılınacak ve mai masruf bedeli teda
hül etfirilmiyerek emaneti celileden başkaca tesviye edilecektir. 
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Madde 10 — Kâathane yolları ve dere boyu ilk ve son baharda 
ahalinin tenezzüh ve istirahatleri için alelekser cuma ve pazaı günleri 
sulanacak ve işbu borular yalnız kâathane deresi boyu ile Şişli kara-
kolhanesi tariklerinin İskasına mahsus olduğundan başka cihet ile su 
itasına şirket mecbur olmayacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Mevaddı umumiye 

Madde 11 — Şirket ameliyatı lâzımeyi salifüzzikir iradei seniye
nin kendisine tarihi tebliğinden itibaren nihayet iki mah zarfında icra 
ve ikmal eylemeyi taahhüd eyler. 

Madde 12 — İşbu mukavele hükmü iradei seniyenin şirkete tebliği 
tarihinden bilitibar on iki sene müddet imtidat edecektir. 

Madde 13 — Mukavelenin ahkâmınca şirkete tediyesi lâzım gelen 
mebaliği emaneti celile varidatı umumiyesinden tediye edip bunun için 
zehhiye veyahut kantar rüsumunu tahsis eder. 

Madde 14 — Şirketin işbu mukavelename hükmünce tebeyyün ve 
tahakkukk edecek matlûbunu emaneti celile duhulü taksitte ve kâathane 
yollarına sarfolunan suyun rüyeti hesabında tebeyyün edecek alacağını 
tesviye etmez ise güzeran edecek müddet için şiıketin yüzde altı hesabile 
faiz talebine hakkı olacaktır ve bu teahhürat tekerrür eder ve bir sene 
taksitinden sene hitam bulduktan sonra şirketin maa faiz matlûbu tes
viye kılınmaz ise şirket iska muamelesini tatil edeceğini resmen ihtar 
edecektir ve işbu ihtarı resmiden bir mah mürur edipte emaneti celile 
taahhüdatını ifa etmezse muhakemeye müracaata hacet olmaksızın işbu 
mukavelename fesh ve ilga olunacaktır ki gerek şu halde ve gerek sair 
esbabdan dolayı on iki sene müddetin ikmalinden evvel emaneti edile
nin mukavelename haricinde sakyi muamelesini tatil eylediği takdirde 
kusur kalacak müddet için mukavelenin ikmaline kadar beher sene 
için altı yüz adet lirayı Osmaniden ibaret olan bir meblâğı ita edecek 
ve kâathane yolları için ferş olunan boru ve edevatı saireyi devairi res-
miyece cari olan tarife mucibince tesviyeye mecbur olacak ve mezkûr 
kâathane yollarına ferş ve vaz olunan boru ve edevatı saire emanetin 
malı olacaktır. 

Madde 15 — İkmali ameliyat için tayin olunan müddette şirket 
ameliyatı lâzımeyi ikmal etmez ve işbu mukavelede muharrer iska şera
itini bihakkın icra etmeyip emri İskayı sekiz günden ziyade tehir eder 
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ise şirket emanetin müddeti tatiliye zarfında sureti aharla icra edeceği 
iska masarifini tediyeye mecbur olacaktır. 

Madde 16 — Tarafeyni akideyn ahkâmı mukaveleyi muhafazaya 
itina eyliyeceği gibi turukun teshili İskası emrinde emaneti celile şirkete 
karşı muaveneti lâzimeyi ifada diriği himmet etmeyecek ve yolların 
sulanması hizmetinde şirketin kullanacağı eşhası tahtı himayesinde 
bul unduracaktı r. 

No: 234 — Hamidiye süvari alaylarına dair kanunname 

(Alayların sureti terkib ve teşkili) 

Madde 1 — Memleketin teaddiyat ve tecavüzatı ecanibten muha
fazası zımnında tertibi muktazi olan heyeti askeriyenin terkibi ol mem
leket ahalisinin nüfusu umumiyesine aid mükellefiyet cümlesinden o lup 
bu mükellefiyetten ahalinin bir kısmının istisnası kuvvei umumiyenin 
noksanını icab edeceği derkâr buunduğuna ve bu kaidei meşruanın me
maliki mabrusei şahanelerinde bihakkın mer'i tutulmasile kuvvei umu
miyei osmaniyenin tezyid ve teksir olunması maksadı meşruuna binaen 
hususiyeti halleri hasebile şimdiye kadar tamamile intizamı askerî al
tında olarak hizmeti askeriyede bulunmayan ve cendilik ile meşhur ve 
melûf olduktan halde haymenişin olan efradı aşairden müceddeden 
(asakiri hamidiye) namı celili ile süvari aşair alayları teşkili mukta-
zayı iradei seniyei hilâfetpenahi dendir. 

Madde 2 — Bu alaylar lâakal dört bölükten noksan ve altı bölük
ten ziyade olmıyacaktır beher bölük dört takın dan ve beher takım lâa
kal on altı dizi ve otuz iki neferden noksan ve yirmi dört dizi ve kırk 
sekiz seferden ziyade bulunmayacaktır. Bu hesaba göre bölük mevcudu 
lâakal yüz yirmi sekiz ve alay mevcudu beş yüz on iki nefer sıra efrat
tan dun ve azamî bölükler yüz doksan iki ve alaylar bin yüz elli iki ne
ferden efzun olamaz. 

Madde 3 — Nüfusu müsaid aşiretten bir veya bir kaç alay teş
kil olunur ve bu alaylar a lacadan sıra numarası ve süvari hamidiye 
alayı ismi mahsusu ile yad kılınır meselâ süvari birinci hamidiye alayı 
ve süvari üçüncü hamidiye alayı isimleri ile tevsim olunurlar. 

Madde 4 — Nüfusları alay teşkiline müsaid olmayan aşairden nü
fusuna göre bir veya iki veya üç bölük teşkil olunup her nekadar vakti 
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hazarda ayrı ayrı talim ettirilerek şimdilik bir aşireti diğere karıştırmak 
münasib olmasa bile vakti seferde ve alayların fırka kumandam tarafın
dan tayin olunacak hengâmı içtimaında ledel iktiza yine alay heyetine 
konulabilmek üzere bölük numarası verilerek iki veya üç aşiretten mü
rekkep bölüklerden bir alay tertibi lâzım gelir. 

Madde 5 — Küçük aksamda aşiret efradının yekdiğere karıştırılma-
masına ve meselâ bir aşiret efradından bir küçük kısmı diğer aşiretten 
müteşekkil alay ve bölüklere izafe suretile teşkilât icrası veyahud alay 
ve bölük teşkiline müsaid her iki aşiret ikiye ifraz olunarak muhtelit 
alaylar teşkili gibi ahvalin vukua getirilmemesine mümkün olduğu mer
tebe ihtimam olunacaktır. 

Efrat 

Madde 6 — Aşair ve kabaili merkumenin on yedi yaşından kırk ya
şına kadar nüfusu zükûru künye usulü üzere bir deftere kayd olunup 
alay ve bölükler kumandanları nezdinde hıfzolunacak ve bunların birer 
suretleri de dairesi dahilindeki redif debboyunda ve umum asakiri ha-
midiye kumandanlığı ile merkz orduyu hümayununda bulunacaktır. 

Madde 7 — Hamidiye alaylarını teşkil edecek efrad sinlerine teba
an üç mertebe üzerine mürettep olup on yediden yirmiye kadar sinlerde 
bulunanlar efradı iptidaiye ve yirmiden otuz ikiye kadar efradı niza
miye ve otuz ikiden kırka kadar efradı redif eden addolunur bidayeti 
teşkilde umumen ve bir mertebeden diğerine naklolunan efrad hususî 
olarak zatı akdesi hümayun ve Devlet ve memleketine sadakat edeceğine 
dair yemin ile mükelleftirler. 

Madde 8 — Birinci mertebe yani efradı iptidaiye askerliğe alıştırıl
mak üzere her sene behemehal üç ay talim ettirilir. 

Madde 9 — İkinci mertebe yani efradı nizamiye her sene biliçtima 
yaylaklarında edecekleri talimden başka lâakal üç senede bir defa ola
rak iki ay müddetle alay alay yaylaklar haricinde cemolunup takım ve 
bölük ve alay ve avcı talimine ve karakol ve keşif kolu ve devriye kolu 
ve ordugâh tertibi vesair hidematı seferiye ve dahiliye öğretilir bundan 
başka bir mahalden diğer mahalle süratle piyade nakli halinde terkileri
ne birer piyade neferi alıp hareket etmeğe ve ledeliktiza bir mevki mü
dafaasına ve tüfeklerile piyade vazifesinin ifası halinde dört beygirin 
bir nefere terkile piyade olarak harekâtı askeriye icrasına müsait dragon 
talimleri dahi öğretilir. 
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Madde 10 — Hamidiye alaylarını teşkil edecek efrad içinden ve 
hüsnü ahlâk ashabından olmak üzere her alaydan iki çavuş intihap olu
nup bunlar orduyu hümayunlar merkezinde müteşekkil mektep alayında 
lâakal altı ay talim ve taallüm ettirildikten sonra bilmünavebe iki sene 
müddet istihdam olunmak üzere merkezi saltanata izam ve tarafı eşrefi 
hazreti şehriyariden tahsis buyurulacak mahallerde ikame ve iskân olu
nacaklardır işbu çavuşlar mülâzımlık rütbesile ve içlerinden yararlık
ları zuhur edip de merkezi saltanattaki hizmeti müddetinde terfii rütbe 
etmiş olanları var ise rütbe daha terfi ile memleketlerine iade oluna
caktır. 

Bundan başka her aşiretten teşkil olunan alay nisbetinde yani beher 
alay için bir nefer hesabile beher sene lüzumu miktar etfal intihab ve 
Dersaadete celbolunarak süvari mektebinde bir müddet tahsilden sonra 
mülâzımlık rütbesile memleketlerine ve alaylarına iade kılınacaklardır. 

Madde II — Üçüncü mertebe yani efradı redife umuru zatiyelerile 
meşgul olup Devletçe bir muharebe vukuuna mebni içtimalarma lüzu
mu sahih görülmedikçe silâh altına celb ve davet olunmazlar. 

Madde 12 — Birinci ve ikinci mertebe efradı hanelerinde mukim 
oldukları zamanlar bile alayın aşiret rüesasından en büyük zabiti tara
fından ruhsat almaksızın memleket haricinde uzak bir mahalle gide
mezler ve ruhsatla gittikleri zaman dahi mahalli ikametlerine dair 
daima alayın rüesayı aşiretinden olan büyük zabitine malûmat verirler. 

içtima 

Madde 13 — Asakiri hamidiye süvari alaylarının üç senede bir 
defa yaylak haricinde bermutat talim etmeleri emri ledelistizan sadır 
olacak iradei seniye üzerine ordu müşiriyeti tarafından verilip süvari 
ferikine ve ondan alay kumandanına tebliğ ve müddeti talim vetaallüm-
leri günü gününe tayin olunur. 

Madde 14 — Fevkalâde içtima emri resen sadır olacak iradei seni
ye üzerine verilip böyle içtimalar iradei seniye olmadıkça hiç bir hal 
re zamanda mevkii icraya konulamaz. Vukubulacak arz ve istizan üze
rine veyahut doğrudan doğruya tarafı eşrefi cenabı padişahiden bitten-
sib şereftaallûk edecek iradei seniye ordu müşirine ve süvari asakiri 
hamidiye kumandanına tebliğ olunup asakiri redife fevkalâde içtima-
lannda meri olan kavaide tâbi olarak mevkii icraya vazolunur. 

Madde 15 — Miralay tayin ettiği zamanda sancakları usul ve ni-



tamına tevfikan mahfuz redif debboyuna varıp alayın kamilen içjiıaa* 
in da tek ri ma t ve tazimat ile sancak debboydan lhra( olunup bir bölük 
refakatinde olarak içtima mahallinin cephesinde rekzolunur. Sancak 
alaya geldiği saatten itibaren alay seferberlik halinde bulunur. 

Madde 16 — Debboyda olan cephane ve eslihanın teslim ve kab
zında debboy nizamnamesine tamamile ittiba olunup alay meclisinin 
mazbatası üzerine muamele olunur. Mazbatasız esliha ve cephane itası 
caiz değildir. 

Madde 17 — Alayın seferberliğini icabetti ren esbabın zevalinde 
alay tekrar umumen debboya girip kemali tazim ve tekrim ile sancağı 
mahsus mahfazasına vaz ve esliha ve cephaneyi debboya teslim ettik
leri saatten itibaren seferberlik halinden çıkmış olurlar. 

Hyet ve kıyafet ve eslihalan 
Madde 18 — Hamidiye süvari alayları efradı elbise ve hayvan ve 

eğer takımlarını kendi bedenlerinden tedarik etmek mecburiyetinde bulu
nacakları derkâr ise de hini içtimada tüfek ve cephaneleri ve alay sancağı 
devlet tarafından verilir. 

Madde 19 — Askeri Hamidiye süvari alayları arap ve kurt ve kara 
papak ve türkmen aşairinden mürettep olduğundan Bu akvama mensup 
olanlardan her birinin elbisesi mensub olduğu kabail ve aşayirin iküsa 
edildikleri şekil ve kıyafette bulunması rnÜhâsft ve muvafık olaca
ğından şimdilik üç numune intihab olunmak ve bunların kâffesi nfimo* 
besi veçhile nesaki vahit üzere ve harekâtı askeriyeye mâni olmayacak 
hiçim ve şekilde kabul buyurulan numuneye muvafık bulunmak şarttır, 
üzerlerinde ahalii saireden farkolunacak Suret» alayı* ismi ve h U t » 
£aaı yazılı bir alâmeti farika bulundurulacaktır. 

Madde 20 — Eğer takımları kezalik kendilerine mahsus fesim ve 
itanflarda olacaklarından kabul buyurulan fiç numuneye muvafakati meş
ruttur. 

Madde 21 — Birinci ve ikinci mertebe efradı ilk davete hemen ica
bet edebilmek üzere süvariye elverişli birer tuvaaa hayvan bekitmeğe 
mecburdurlar ancak redif tertibi mutlaka hayvan beslemeğe mecbur 
tütulmayıp yalnız hengâmı harpte ikinci mertebe efracl celb ve cem 
olunduğu zaman hayvan tedariki mecburiyetine iştirak ederler. 

Hayvanlarının tuvana olması için damızlık kısrak beslemek ile me-
luf olan aşayir alaylarından beherine tarafı miriden mütenasibülendam 

T. ı c 6 r. es 
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fahiller verilip vesair suretle teshilât gösterilip cinslerin İslahına umum 

kumandan tarafından itina olunacaktır. 

Zabitan intihabı 

Madde 22 — Hamidiye süvari alaylarında zabitlik rütbesine nai-
liyet maddesi bedetteşkil onuncu maddede beyan olunduğu veçhile payi
tahtı saltanatı seniyeye celbolunacak çavuşlar ile aşayir erfalinden sü
vari mektebine idhal edilen şakirdandan nizamiye alaylarına tatbikari 
nasbolunmağa ve bunların miktan münhalâta kifayet etmediği takdir
de alayın müsteid çavuşanından intihap kılınmağa menut ise de aşairi 
merkume ümera ve rüesasının da mü tehalük oldukları şecaati fıtriye
lerinden istifade olunmak üzere bidayeti teşkilde zabitanın bir kısmı 
onlardan intihap olunmak ne derece lâzım ise talim ve taallüm ve ni-
zamatı askeriyenin vücude getirilmesi maksadına binaen diğer kısmı 
dahi nizamiye süvari alayları zabi tanından tayin olunmak ol derece lâ
zımdır bînaberin bidayeti teşkilâtta vahidi harbî denilen cüzütam ku
mandası yani alay kumandanlarile bölük kumandanı olan yüzbaşılar 
zabıtanı askeriyeden ve kaymakam ve binbaşı ve kolağalan ve yüzbaşı 
madununda bulunan zabitan alelûmum aşiret ümerası ve mütehayyiza-
nından tayin olunur. 

Madde 23 — Süvari asakiri hamidiye umum kumandasına tayin 
olunacak ferik bidayeti teşkilâtta mutlaka ümerayı askeriye meyanın-
dan intihap ve tayin olunmak muktezayı halden olduğu gibi mirlivalar 
dahi şimdilik dört alaya bir olmak üzere kezalik mümkün mertebe üme
rayı askeriyeden intihap olunur. 

Madde 24 — Şu kadar varki bir alay teşkiline müsaid aşiret ümerası 
içinde devlete sebkeden hizmetlerine binaen taltife müstehak olanları 
olup da orduca miralay nasbi münasib olduğu arz ve bu istihkak babı 
seraskerice dahi tasdik olunduğu takdirde alaya kaymakamlık ve mual
limlik vazifesini ifaya muktedir ümeradan biri nasbolunmak şartile bu 
makuleler miralaylık rütbesine bairadei seniye tayin olunabilirler. 

Madde 25 — İşbu ahvali istisnaiye haricinde bermînvalibalâ nüfusu 
mevcudesi alay teşkiline müsait olan aşiretler ümerası kaymakam inti-
•hap ve nasbolunmak mukarrer olduğu gibi üç bölük teşkiline müsait 
aşiret reisi binbaşı ve iki bölük teşkiline müsait aşiret reisi kolağası ve 
yalnız bir bölük teşkiline müsait aşiret reisi yüzbaşı veya vekili intihap 
ve nasbolunur. 
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Madde 26 — Arzularile her bîr hizmete hissedar olarak lâakal üç 
sene müddet nizamiye alaylarında bilfiil bulunup ibrazı liyakat etmekle 
şahadetname alan zabitan şahadetnameli zabit addolunurlar bunların 
işbu şahadetnameleri merkez orduyu hümayuna ve oradan makam» ser
askeri y ey e vürud ile yoklamaca kayıd]an icra olundukta zabitanı muma
ileyhim aşiret alayı zabiti olmakla beraber akranına nisbeten içtimain 
gayri zamanlarda tam maaş almakla mümtaz olup münhal vukuunda bit-
tedriç rütbeleri terfi olunur umum zabitan bidayeti teşkilde zati akdesi 
hümayuna ve Devlet ve memlekete sadakat etmek için yemin ile mükellef 
olduklan gibi terfii meratib olundukça terfii rütbe edenler dahi aynile 
yemin ile mükellef olurlar. 

İstihkak 

Madde 27 — Aşair ümera ve zabitan ve efradı kendi yaylakları
nın haricinde bir mevkie veya muharebeye sevkolunmak üzere cem ve 
tahşîtleri halinde ümera ve zabitanı mumaileyhim ile efradı merkume 
nizamiye misillû tam maaş ve tayinat hukukuna malik olacaklar ve ahar 
mahalle sevkolunmayarak bilhassa talim için kendi yaylaklarında ve 
mesken ve mevaları civannda vukubulacak içtimalannda yalnız ümera 
ve zabitana ruhu maaş ve efrada katık parası namile bedeli tayin verilir. 

Madde 28 — Alayın içtimaında her ne sebebe mebni olur ise olsun 
hizmet başında bulunmayan zabitan ve efrat maaş ve tayinden mahrum
durlar. 

Madde 29 — Alay silâh altında bulunmadığı müddetçe aşair mü-
tehayyizanından bulunan umum zabitan tayinden mahrum iselerde mu
hassas maaşlarının rubuna müstehak tutulurlar. 

Madde 30 — Zabitan içinde berminvali balâ şahadetname alau* 
olanlar vakti hazarda yine al ay m hizmetinde bulunarak tayinsiz tam 
maaşa müstehaktırlar bunlara üç seneden ibaret olan tahsil müddetin
de işbu maaştan maada bir nefer tayini ita olunur. 

Madde 31 — Zabitanı askeriyeden bil ifraz bu alaylara tahsis olu
nan zabitan sefer ve hazarda ve mezkûr alaylarca terfilerinin icrasın
da redif zabitanı gibi her bir istihkakını muhafaza ederler. 

Terfii meratip 

Madde 32 — Alay bir kere teşkil olunup her bir sabiti taayyün 
ettikten sonra zabıtanı itaatsizlik veyahut tardını müstelzim diğer bir cina-
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jetle müttehem olmadıkça veyahut ailki nizamiyede bulunan zabitan için 
mukannen olan on dört sene hitamından sonra istifa etmedikçe azjl olun
mazlar ve müddeti mefkureden mukaddem mazereti meşruai kaviyyeye 
müstenit olmayan istifaları da kabul olunmaz binaberin bunların esa
misi ordunun süvari yoklamasında mukayyed tutulup muamelâtı yok
lamaca icra olunur. 

Madde 33 — Gerek hal vukuunda ve gerek anifen zikrolunan iki 
•üretin birile zabitlikten çıkarıldıkta alayca yerine zirde muharrer şe
rait dairesinde diğeri intihab ve intihapnamesi asakiri hamidiye uman 
kumandanına bittakdim zabitanı nizamiye gibi iradei seniyesi istihsal 
olunarak memuriyeti icra olunur. 

Madde 34 — Zabitanı askeriyeden olan miralay veya kaymaka
mın mahalli ahara nasbında veya vefatında alayın kumandasına veya 
muallem kaymakamlığına aharının nasp ve tayini asakiri hamidiye 
umum kumandanının arz ve inhası ve ordu müşirinin mucibi ile makamı 
seraskeriden ledelarz ya yine askerden biri veyahut miraylaylık ve kay
makamlık vezaifini hâkkile ifaya iktidarı tahakkuk ederi reisleri ba ira
dei seniye nasp ve tayin olunur. Bunların maadası bulunan aşair zabıtanı 
içinde münhal vukuunda alayca silsile yürütülerek intihab olunup vuku
bulacak arz ve istizan Üzerine memuriyetleri icra kılınır. 

Madde S5 — Zabitanı nizamiyeden olacak yüzbaşıların hal vuku
unda hamidiye alaylarının umumu İçinde kolağası nasbi caizdir. 

Madde 36 — Bundan münhal olacak yüzbaşılık makamına ol ala
yın içinde şahadetnameli olan yüzbaşı vekillerinden biri intihab ve ta
yin olunur. 

Madde 37 — Kaymakamlık ve binbaşılık ve yüzbaşı vekilliği ve 
mfilâzımlik rütbelerine b ir rütbe madununda ve alay içinde bulunan-
fardan intihab Olunarak silsile yürütülmekte kavaidi askeriyeye müra
caat olunur. 

Umum inzibatiye 

Madde $8 — Askerliğin esası itaat ve inkiyattan ibaret olmakla 
gerek efrad ve gerek zabıtan hini içtimada bilâ istisna itaat ve inkıyat 
ile mükelleftirler. Binaberin bundan udul daii mücazat olup adatı aşair 
ve bunların hususiyeti ahvali mucazatı mukarrereyi tahfif edeme». 

Madde 39 — Silâh altında bulunan hamidiye alayları zabita* ve 
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neferatı tarafından vaki olacak cünha ve kabahat ve cürüm ve cinayet 
askerî ceza kanununa tabidir. 

Madde 40 — Vakti hazarda vukua getirilecek kabahat ve cinayet
lerde bunların cümlesine nizamiye efradı ihtiyatiye* gibi muamele 
olunur. 

Madde 41 — Alay miralayı tarafından içtima, hakkında gönderi
len emrin vürudunda emri mezkûr içinde mesafeye göze tayin oJunan 
zamanda elbise ve hayvan ile alay merkezinde içtima mecburi olduğun'* 
dan bilâ özür buna ittiba etmeyenlere ademi icabet cezası verilir. 

Madde 42 — Silâh altında üten bilâ ruhsat gaybubet edenler dahi 
firari muamelesine duçar olurlar. 

Madde 43 — Bilâ özrü meşru davete icabet etmeyenler zabitan dan 
iseler zabitlikten tardlarile berabeT muamelesi mucibi ceza ise zabitanı 
askeriye gibi mücazat olunur. Vakri hazarda maaş verilmiş takımından 
ise aldığı mebaliğ istirdat kılınır. 

Madde 44 — Hengâmı harpte alay ve bölüklerinden ayrılıp yağ-
magerliğe cüret edenler nizamatı askeriye mucibince şediden muaheze 
ve. tedip olunurlar. 

İdare 
Madde 4 5 — Aşair ümera ve zabitanının sureti daimede ve efr*-. 

dinin vakti içtimada iktisa edecekleri elbise ver binecekleri, beygir ve 
eğer takımları vesair malzemeleri masarifi alelûmum kendilerine aid 
ise de yaylak ve mesken ve mevaTan haricinde bir noktaya sevk için 
vukubulacak seferberlik pumalarında efrad silâhlarını ve alay san-
çağım aldığı günden itibaren seferber itibar olunup hayvanatın iaşejr 
ve, tam maaştan maada umum zabitan ve efrada eflakin nizamiye mi» 
silkû tayinat itası devlete «iddir. 

Madde 46 — Aşar ve ağnam-varidatı kemakân hazinei edile Hesa
bına olarak istifa olunmak şartile aşair ve kabailin içinde berminvalî 
muharrer asakiri hamidiye süvari ataylanna dahil bulunan ümera ve 
zabitan ya efrad yalnız vergiden muaf tutulurlar. 

Madde 47 — Üç mertebede bulunan efrad ve zabitan dahi niza-
nnye ordubuma merbut efrâdjh vesaiti nakliye tedariki tekenden is-
tisnalan hakkında olan müsaadeye mazhar tutulup ancak alayın vesait! 
nakh'yesile tedariki bu aşiretlere tahsis oftımtr. 
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Madde 48 — Esnayı içtimada her alayın umuru sıhhiye memurları 
ve hastane edevatı tarafı miriden tertib ve ita olunur. 

Madde 49 — Hizmet esnasında ve zamanı harpte mürd olan hay
vanat yerine ya diğer bir hayvan veyahut maktu bir bedel verilerek ta
rafı devletten tazmin olunur. 

Madde 50 — Şahadetnameli zabitanın ailesine sair zabitan misillû 
muamele olunacağı gibi şahadetnamesiz zabitan ve efraddan esnayı 
harbde vukubulan şüheda ailelerine ve mecruhların kendilerine maaş 
tahsis kılınır. 

Madde 51 — Ledeliktiza def ve tenkili eşkıya için ba iradei seniye 
tarafı seraskeriden vaki olacak iş'ar üzerine silâh altına cem olunup 
istihdam olunan Hamidiye süvari alayları aynı muharebe esnasında iç
tima etmiş gibi itibar olunur. 

Usulü teftiş 
Madde 52 — Hamidiye süvari alaylarının emri teftişi merbut ol

dukları Hamidiye süvari alayları umum kumandanı ferike aid bir va
zifedir. Her sene mevsimi içtimada refakatine lüzumu kadar zabit alıp 
alay merkezleri ve redif debboylarında bu alaylara mahsus mevcud 
olan esliha ve cephane ve hastahane takım vesair malzemeyi iyice göz
den geçirir ve nizamında olup olmadığını tahkik edip muhtacı İslah 
olan maddeler var ise müstacel olanları hemen ve olmayanları avdetin
de tahriren ordu müşiriyetine bildirir. 

Topçu 

Madde 53 — Aşair livalanna birer batarya yine kendilerinden top 
tertibi mukarrer ise de şimdilik alayların münferiden istimali sureti 
henüz bir karar altına alınmayıp fırkalar refakatine tahsis edilmiş bu
lunduklarından tertibi mezkûr ileriye talik olunmuştur. Mamafih mün
feriden bir mahalle memuriyetleri vukuunda beher alaya lâakal iki top 
terfiki caiz ve lâzımdır. 

Hatime 
Her ne sebebe mebni olur ise olsun işbu Hamidiye alaylarına da

hil olmayanlar Ahrtasker Kanunnamesi ahkâmına tâbi olup hiç bir hal ve 
surette bunların kuvvei umumiyeden hariç kalmasına mesağ gösterilme
yecek ve lüzumu halinde istimali cebrü şidde.lc silki askere ithalle
rine fevkalâde itina olunacaktır. 
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îşbu kanunnamenin tekrar komisyonu çakeraneraizde bittetkik icabı 
hale göre tadilâtı lâzime icra edilerek tanzim ve atebei ulyayı mülûkâne-
lerine arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda ve katıbei ahvalde emrü 
ferman hazreti menlehülemir efendimizindir. 

No: 235 — Harcırah Kararnamesinin altıncı maddesi makamına 
kaim olmak ve hükmü 28 zilhicce 1301 ve i teşrinievvel 1500 

tarihinden itibaren meriyülicra tutulmak üzere tadilen 
kaleme alman maddei nizamiye 

24 şevval 1308, 21 mayıs 1307 

Madde 6 — Devletçe tahtı muhakemeye alman memurların vazifei 
memuriyetlerini icradan men olundukları tarihten itibaren maaşları kat* 
olunmuş hükmünde tutulup neticei tahkikat ve muhakemede tarnamile 
beraet zimmetleri tebeyyün ederek yine memuriyetlerine iade olunduk-
lan halde maaşları katolunduğu tarihten itibaren nısıf olarak ita oluna* 
çaktır ve bu misillû beraet zimmetleri tebeyyün eden memurlardan biri 
ahar memurieyte nakl ve tayin olunur veyahut hasbelicab tebdil kılınır 
ise bunların mevkuf olan maaşları dahi yevmi nakil ve tebeddüllerine 
kadar nısıf olarak verilecektir ve beraet zimmetleri tebeyyün etmeksizin 
azl ve tebdil olunanlara işten men olundukları tarihten itibaren bir şey 
verilmiyecektir. 

Kezalik memurinden ifayı farizei hacci şerif için istihsali mezuni
yet edenlere müddeti mezuniyetleri maaşları tamamen kendilerine ita 
olunup bunlara vekâlet edeceklere vekâlet maaşı verilmez. Tebdili abuha
va zımnında mezun olan memurinin müddeti mezuniyetleri maaşlarından 
nısfı kendilerine ve nısfı diğeri dahi anlara vekâlet edeceklere verilir. 
Tahtı muhakemeye alınan memurin maaşlarından tevkif olunacak nısıf 
maaşlardan, yerlerine tayin olunacak vekiller memurini muvazzaf adan 
ise hümüs veyahut bilistizan sülüs ve memurini muvazzafadan değil ise 
nısıf maaş ita kılınır. Telgraf hademesi vesaire gibi az maaşlı memur
lardan biri mezun bulunduğu veyahut hasbelicab işten el çektiril diği 
halde ona aid vazife haderoei mevcudeye gördürülüp şayed vekil tayini 
iktiza eder ise hizmete mahsus maaşın sülüsanı tayin olunacak vekile ita 
olunup sülüsü diğeri mezun ise asile verilecek ve işten el çektirilmiş 
olduğu takdirde neticei muhakemede icabı icra olunmak üzere tevkif 
edilecektir. 
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No i 23* — Pelteeci esnaf nidan alınacak vesika ruhsatiyesinden 

yüzde onunun lonca odalarına terki hakkında 
iradei seniye 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairen mazbatan 
Ticaret ve Nafıa Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan 19 ra

mazan 1308 tarihli tezkeresi dahiliye dairesinde kıraat olundu. Mealinde 
soliçeci esnafının her birinden hükmü iradei seniyeye tevfikan senevî 
alınacak üçer yüz kuruş vesika resminden maada lonca masarifi zaruriye-
sine medar olmak üzere ellişer kuruş daha ahz ve tahsili lonca heyetince 
kararlaştırılmış ise de esnafı merkumenin kille ti cihetile meblâğı mez-
hur dahi vukubulacak masarife kifayet etmiyeceğinden bunlar tekessür 

edinciye kadar nezaret veznesine aid olan mezkûr üç yüz kuruştan yüz
dü on nisbetinde aidat terkolunması köşe sarrafları kethüdalığı tarafın
dan istida olunduğundan ve köşe sarrafları resmi ruhsatiyesi olarak 
senevi alınmakta bulunan beş yüz elli kuruştan yüz elli kuruşunun niza-
men lonca odası aidatı olarak terk olunmakta bulunmasına kıyasen 
meşkûr vesika ruhsatiyesinden dahi yüzde onunun masarifi mezkûreye 
tahsis olunmak üzere terki istiksar olunamıyacağınden bahisle ileride 
Divanı Muhasebatça kabul ve mahsubu muamele»ince müşkülâta mahal 
kalmamak üzere ifayı muktazası istizan olunmuş ve sureti iş'ara nazaran, 
loncanın bu suretle bir ikdara ihtiyacı bulunmuş olmakla bermucibi 
istizan icrasının nezareti müşarileyhaya havalesile Divanı Muhasebata da 
malûmat itası tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman hazreti m en leh ül-
emrindir. 

21 sevvel 1308, 18 mayıs 1307 

Meclisi mahsusu vükelânın mazbatai 
müzeyyeleri 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin meyanei acizanemizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında gösterildiği veçhile poliçeci esnafının her 
birinden ba iradei seniyei hazreti padişahî senevî alınacak üçer yüz kuruş; 
vesika resminden loncanın masarifi zaruriyesine medar olmak üzere 
TÜzde oqunun lonca odasına terki hususunun Ticaret ve Nafıa Nezare* 
Öhe havalesile Divanı Muhasebata malûmat itası meyanei acizanenrizde 
dahi münasib görülmüş olmakla mucibince icrayı icabı babında ve ka-
tlbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyüiemir efendiımzindîr. 

28 Zilkade 1308, 23 Haziran 1307 

[irade tarihi: 29 zilkade 1308, 24 haziran 1307] 
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No: 237 — Mühendishanei b e r r i i hümayun M U I U / U harbiyeainin 
usulü tedrisiyelerine dair tesrihat vc isahat l ı 

yeni programdır 

21 zilhicce 1308, İS temmuz 1307 

Birinci sene dersleri 

(Topçu ve istihkâm şakirdanı ekseri dersleri birlikte göreceklerdir) 
Riyaziye, hikmeti tabiîye, hendesei resmiye ve tatbikatı, fenni arazi 

ve harita tersimi nazariyatı ve harita tersimi, topçu hidematı dahiliyesi 
(piyade hidematı dahiliyesi), eslihai Osmaniye, orduyu hümayunun 
teşkilât ve tensikatı, Fransızca, Almanca, talim nazariyatı. 

Mezkûr derslerin izahatı 

Riyaziye — Bu derste riyaziyenin mebahisi mühimmesi tekrar olu
nacak ve tatbikat ve bilhassa lügaritma ve müsellesat cedvellerine dair 
bir çok tatbikat yaptırılacak ve riyaziyei adiyenin güç mebahisine ve 
muadelâtı âliye ile silsilei âliyeye dair pek mücmel surette bazı malû
mat ita olunacaktır. 

Hikmeti tabiiye — Bu derste ilmi hikmetin mevaddı umumiyesi 
mücmelen gösterilecek ve ilmi mezkûrun topçuluğa ve mühendis/iğe aid* 
mebahisi sureti vesia ve mükemmelede tedris olunacaktır. 

Hendesei resmiye ve tatbikatı — Bu derste hendesei resmiye ve 
mürtesematı murakkamenin deavii adiyesi gösterilecek ve gölge ye me-
nazır ile kat'î ahşab ve ahçara dair mücmelen itayı malûmat olunacaktır. 

Hidematı Dahiliye — Bu derste sahra topçularına sahra topçu 
hidematı dahiliyesi ve kale topçularına da kale topçu hidematı dahili, 
yen gösterilecek ve istihkâmlara dahi piyade hidematı dahiliyesi tedris 
olunacaktır. 

Eslihai osmaniye — Bu dersin tedrisatı orduyu hümayun esliha-
WW dair alaylarda çavuşana verilecek derslerin hududu dahilinde ola
caktır. 

Almanca — Bu dersin tahsili gayri mecburidir. 

Sahra topçularının amelî dersleri 

İdman talimi, meç ve kılıç talimi, tüfek ve kılıç ve topçu karaasrl» 
ayak talimi, arazi üzerinde bir mikdar avcı ta l imi 
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Kale topçularile istihkâmların amelî dersleri 
İdman talimi, meç re kılıç talimi, piyade ayak talimi, arazi üze

rinde bir mikdar avcı talimi. (Mezkûr talimlerden başka birinci sene 
şakirdanı yukanki sınıfların istihkâm ameliyatına muavenet ve iştirak 
edecek ve manevra icralarında düşmanı irae etmek üzere istihdam 
kılınacaktır.) 

İkinci sene dersleri 

(Topçu ve istihkâm şakirdanı ekseri dersleri birlikte göreceklerdir.) 
Fenni eslihai sakile, istihkâmatı hafife ve muvakkate ve istihkâm 

eşkâli tersimi, sunufu selâse tabiyesi, topografya, hidematı seferiye (sahra 
ve muhasara ve kale topçu hidematı seferiyesi), hıfzıssrhha (fenni ah
vali feres, kale kanunnamesi, istihkâm projeleri) , kimya, fransızca, al
manca, talim nazariyatı. 

Bu derslerin izahatı 

Fenni eslihai sakile — Bu derste el eslihası (yani eslihai hafife) 
müstesna olmak üzere fenni mezburun heyeti mecmuası tedris oluna
caktır. 

Sünulu selâse tabiyesi — Bu derste tabiyei asliye ve talbiyei tatbi
kiye ve tabiyei tatbikiyeden küçük manevralara dair misaller gösterile
cektir. 

Topografya — Bu derste en müstamel topografya alâtile alâtı 
mezkûrenin sureti istimali ve istikşafatı askeriye tedris olunacaktır. 

Hidematı seferiye — Bu derste sahra topçularına hidematı sefe
riye sureti umumiyede olarak icmalen tedris olunduktan sonra sahra 
topçu hidematı seferiyesi tafsilen tedris kılınacak ve kale topçularına 
kezalik aynı surette hidematı seferiye okutturulduktan sonra kale ve 
muhasara topçu hidematı seferiyesi tedris olunacak ve istihkâmlara da 
alelade hidematı seferiye gösterilecektir. 

Hıfzıssdıha — Bu derse tayin olunan evkatta sahra topçularına 
muhtasar hıfzıssıhhaî askeriye ve fenni ahvali feres ve kale topçularına 
muhtasar hıfzıssıhhai askeriye ve kale kanunnamesi ve istihkâmlara da 
muhtasar hıfzıssıhhaî askeriye ve istihkâm proje ve eşkâli tedris oluna
caktır. 

Kimya — İlmi mezkûrun mevaddı asliyesi tedris olunacak ve se
nei «edrisiyenin üç ayında dahi kimyayı uzvî gösterilecektir. 

Almanca — Tahsili gayrı mecburidir. 
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Sahra topçularının amelî dersleri 

Binicilik — (Tek manej), cebel toplarının talimi koşulmamış sah
ra toplarının talimi. 

Kale topçularının amelî dersleri 

Binicilik, piyade nefer ve takım talimi. Muhasara ve kale toplarının 
talimleri. 

istihkâm şakirdanının amelî dersleri 

Binicilik, piyade nefer ve takım ve bölük talimleri. 
(Bunlardan başka ikinci sene şakirdanı atideki ameliyatı göre

ceklerdir: Topografya ameliyatı, kroki tersimi ameliyatı, arazi üzerin
de küçük tabiye tatbikatı: (ileri karakolların hidamatı, yürüyüşlerin 
temini ve hakeza), arazi üzerinde istihkâm tatbikatı: (avcı meterisleri, 
ambilâsmanlar, istihkâmatı hafife). İstihkâm şakirdanı işbu tatbikatı 
sureti mükemmelede göreceklerdir.) 

Üçüncü sene dersleri 
(Topçu ve istihkâm şakirdanı ekseri dersleri birlikte göreceklerdir.) 

Fenni eslihai hafife ve tarihi esliha, istihkâmatı daime (hücum ve 
müdafaa, süfünü harbiye), tabiye tatbikatı, kitabeti askeriye, eşkâl ter
simi, coğrafyayı askeri, hendesei halliye, fransızca, almanca, talim na
zariyatı. 

Bu derslerin izahatı 

Fenni eslihai hafife ve tarihi esliha - Bu ders ikinci senede 
tedris olunan fenni esliha dersinin mütebakisi ve el eslihası (yani es
lihai hafife) sureti hususi yede tedris olunacak ve eslihanın sureti zuhur 
ve terakkisi tarihi mücmelen okutturulacaktır. 

istihkâm — Bu derste sahra topçularımı rauhtasaran istihkâmatı 
daime ve hücum ve müdafaai kıla tedris olunacak ve kale topçularile 
istihkâmlara da istihkâmatı daime ve zırhlı istihkâmat okutulacak ve 
zamanımız süfünü harbiyesine dair malûmatı kâfiye verilecektir. 

Tabiye tatbikatı — Bu derste sunufu selâse tabiyesine dair tatbikat 
tedris olunacak ve harita üzerinde şakirdana emsilei mütenevvie hal 
ettirilecek ve harp oyununun ciheti nazariye ve ameliyesi mücmelen ted
ris Ve tefhim olunacaktır. 
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Eşkâl tersimi — Topçulara esliha eşkâli ve istihkâmlara istihkâm 
eşkâli tersim ettirilecektir. 

Coğrafyayı askerî — Bu derste memaliki şahanenin coğrafyayı hu
susisi ve turuk ve maabiri ve arazinin hareketçe derecei kabiliyeti ile 
nıkat ve mevakii askeriye ve askerlikçe mühim olan mevaddı saire tedris 
olunacak ve hem hudud devletlerin coğrafyayı askerilerine ve husu-
sile mevakii mühimmei askeriye ve sairelerine dair mücmelen itayı ma
lûmat olunacaktır. 

Hendesei halliye — Mücmelen tedris olunacaktır. 
Almanca — Gayri mecburidir. 

Sahra- topçularının ameli dersleri 

Çift manej, top maneji (arabacılık), koşulmuş toplar ile bölük 
talimi. 

Kale topçularının amelî dersleri 

Sahil topçularının talimi, kaval havanlardan müstamellerinin tali
mi, piyade bölük talimi. 

istihkâmların amelî dersleri 
Piyade tabur talimi, dördüncü sene istihkâmlarile birlikte ameliyatı 

muhtelife ve bilhassa köprücülük ve istihkâm ameliyatı. 

(Bunlardan başka üçüncü sene şakirdanına — Topçu tabiyesi ve ni
kah münasebenin tahkimi sureti hususiyede nazarı dikkate alınmak 
üzere — arazi üzerinde tabiye tatbikatı ve isükşafatı askeriye ameliyatı 
icra ettirilecektir.) 

Dördüncü sene dersleri 

Sahra ve kale topçularının hususî dersleri 

Topçu malzemesi, balâstik, talim nazariyatı, muharebede topçunun 
istimali (istihdamı), tesviyei turuk ve askeri köprüleri (inşaatı askeriye;), 
«uveli ecnebiye topçulukları. 

izahat 

Topçu malzemesi — Bu derste osmanh topçu malzemesi ber U iW 
biz sureti hususiyede tedris olunacak ve malzemei mezkûreye müteâllik' 
eşkâl tersim ettirilecek ve fakat sahra topçularına muhasara ve kale' 
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malzemesi gayet muhtasar olarak tedris olunacağı gibi kale topçularına 
dahi sahra malzemesi pek muhtasar tedris olunacaktır. 

Balistik — Nazarî balâstik ile nişanî ve amelî ve tatbikî ve tesiri 
balâstiğin aksamı mühimmesi tedris olunacak ve su kadarki sahra top
çularına yeni sahra endaht talimatnamesine muvafık olmak üzere tat

bikî balâstiğin sahra endaht kavaidi teşrihatı mükemmelesile mufassa* 
len tedris olunacağı gibi kale topçularına dahi muhasara ve kale endaht 
kavaidi maa teşrihat sureti mükemmelede tedris olunacaktır. 

Topçunun istihdamı — Bu derste sahra topçularına sahra topçu
sunun sahra muharebatında sureti istihdamı ve kale topçularına muha
sara ve kale muharebatında topçuların sureti istihdamı ve muhasara top
çu bataryalarının usulü inşası gösterilecektir. 

Tesviyei turuk ve askerî köprüleri — Sahra topçularına bunlara 
dair malûmatı icmaliye ita olunacak ve bunların hini tedrisinde kale 
topçularına inşaatı askeriye dersi okutulacaktır. 

İstihkâmların hususî dersleri 

İstihkâm sınıfına müteallik inşaatı hususiye: (yollar, askeri köp
rüleri, muharebe lâğımları ve hakeza), istihkâm sınıfına müteallik in
şaatı hususiye eşkâlinin proje usulile tersimi, istihkam sınıfının sahra 
hi dem atı, derin istihkâmatta (kalelerde) ve istihkâmat önünde (muhasa
ralarda) istihkâm sındının hidematı, fenni mimarî, proje usulile mimari 
eşkâli, Devleti Aliye ile düveli ecnebiye topçu eslâhai cedidesinin tesi-
ratına dair ders. 

Dördüncü sene topçu ve istihkâmlarının sair dertleri 

Riyaziye, muhasara muharebesi (topçu tabiyesi), fransızca, alman
ca, tarihî fenni barfo. 

İzahat 

Riyaziye — Kısmı amelt şakirdanile erkânıharbiye şakirdanına ma-
kinei adîye ve sınıfı mümtaz sakırdanma hesabı tefazulî ve tamamı ted
ris olunacaktır. 

Muhasara muharebesi (zamanımızda usulü muharebatı kıla,) — 
Bu ders istihkâmlarla kale topçularına mahsus olup anın hini tedrisinde 
sahra topçularına (sahra topçusunun sahra muharebatında sureti istih
damı) dersine müteallik ve o dersten madüd olmak üzere anın topçu 
tabiyesi bahsi tafsil ve teşrih edilir. 
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Fransızca — Bu ders erkânı harbler ile mümtaz topçu ve istihkâm 
zabitanına sureti mükemmelede tedris olunacaktır. 

Almanca — Bu ders erkânı harbiye sakırdanma mecburî ve diğer
lerine gayri mecburidir. 

Tarihi fenni harb — Yalnız erkânı harbiye şakirdanına tedris olu
nacaktır. 

Sahra topçularının amelî dersleri 

Koşulmuş toplar ile top ve bölük talimi (manevrası) ve bunların 
tabur ve alay ile de icrası ve endaht kavaidinin talimlerde tatbiki, arazi 
üzerinde tatbikat, sahra muharebatında topçuların istihdamına ve bil
hassa vaziyeti harbiyeye ve ahvali araziye nazaran topçu mevaziinin in
tihabına dair tatbikat, aşağı sınıflara muallimlik sıfatile talimatı muhte-
lifenin tekrarı. 

Kale topçularının amelî dersleri 

Piyade tabur talimi, şeşhaneli havanların ve mitralyözların talimi, 
muhtelif muhasara ve kale ve sahil top talimlerinde endaht kavaidi tat
bikatı, muhasara muharebesine dair tatbikat (işbu tatbikat istihkâm şa-
kirdanile birlikte yapılacaktır), sunufu muhtelifeye muallimlik sıfatile 
talimatı muhtelifenin tekrarı. 

istihkâmların amelî dersleri 

Arazi üzerinde tatbikatı muhtelife, istihkâm sınıfına müteallik in
şaatı hususiye hakkında ve bilhassa bunlardan köprücülüğe müteallik 
tatbikat ve ameliyatlar, sahra istihkâmatınm inşası için mevki intihabı 
ve istihkâmatı mezbure projeleri ve bunların profillerinin çakılması, 
arazi üzerinde muhasara muharebatımn iraesine dair tatbikat, muhasara 
ve müdafaa ameliyatlarının proje usulile iraesi, arazi üzerinde geceleri 
dahi bazı tatbikatı muktaziye icrası. 

(Erkânı harbiye şakirdanı istihkâm şakirdanile birlikte piyade bö
lük ve tabur talimi ve hizmeti seferiye ameliyatı icra edecekleri gibi is-
trkşafatı askeriye ameliyatına dahi çıkacaklardır.) 

Besinci sene dersleri 
(Topçu ve istihkâm mümtaz zabitanına mahsustur) 

Riyaziyei âliye, hikmeti tabiiye, kimya, tarihi harb, âli balâstik (mü-
bendislİc sanayii), esliha imalâtı (top ve toparlaklar ve arabalar ile 
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eslihai hafife imalâtı) ve esliha imalâtı eşkâlinin tersimi (fenni mimari» 
âliye ve kârgir ve madenî köprüler, istihkâm inşaatı ve eşkâli), fransızr 
ca, almanca. 

izahat 

Riyaziye âliye — Hesabı tefazulî ve tamamî dersinin mütebakisi 
muadelâtı tefazuliyeye ve usulü asgarî murabbaiye ve mainlere dair ma
lumat, fenni mihaniki riyaziyenin mebahisi mühimmesi, hesabı ihtimalinin 
başlıca davaları. 

Hikmeti tabiiye — Hikmetin mühim kısımları tekrar ve bir sureti 
arnikada müzakere ve tedris olunacak ve ameliyatı muktaziye yapılacak 
ve bilhassa elektrik ve hareket (termo dinamik) kavanini ve ecsamın 
havası mihanikiyesi bertafsil tedris olunacaktır. 

Kimya — Kimyanın mühim kısımlarının tekrarı ve müzakeresi ve 
bilhassa sanayii harbiyede müstamel olan anasır ve mürekkebat ile ma-
adinin arnikan tedrisi. 

Tarihi harb — Mümtaz sahra topçularına sahra muharebaü tarihî 
ve mümtaz kale topçularile istihkâmlara tarihi muharebaü kıla, 

Ali balistik — Topçu mümtazların* tedris olunur. 

Mühendislik sanayii — İstihkâm mümtazlarına tedris olunur. Bu 
derste inşaatı arziye ve maiye (karada ve suda yapılan inşaatı muhtelife), 
şimendöferler, telgraf ve telefon ve helyograf ve askerî balonları vesaire 
tedris olunacaktır. 

Esliha imalâtı ve eşkâli — Topçu mümtazlarına tedris olunur. 

M'marii âlbe ve kârgir ve madenî köprüler ve eşkâli — İstihkâm 
mümtazlarına mahsustur. 

İstihkâm inşaatı ve eşkâli — İstihkâm mümtazlarına okutturulur. 
Fransızca — Sureti müVemmelede tedris olunacaktır. 
Almanca gayri mecburidir. 

Amelî dersler 

(İstihkâmlara): Arazi üzerinde mühendislik sanayiine ve istihkâm 
inşaatına dair tatbikat ve mütaleat, bunlara dair arazi üzerinde projeler 
ve plânlar tertibi, telgraf ve telefon hatlarının vaz'ı ve tahrihlerine dair 
ameliyatlar, yollar ile şimendöferlere ve köprülere ve telgraf ve telefon 

ve helyografa dair ameliyatlar, arazi üzerinde muhasara muharebesine 
ve tahkimi kıla, için mevaziiıı keşfine ve tahkimi mevazia dair ameliyat
lar ve inşaat ile fabrikaların gezilmesi. 
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(Sahra topçularına): Topçunun sahrada istihdamına dair arazi üze
rinde tatbikat, (kale topçularına): muhasara ve kale muharebatına dair 
arazi üzerinde tatbikat (istihkâm şakirdanı beraber bulunacaktır.) 

Fabrikaların gezilmesi. 

Altıncı sene dersleri 

(Topçu ve istihkâm mümtaz zabkanma mahsustur.) 
Mümtaz topçu ve istihkâm talebe zabitanı sinini tahsiliyenin al

tıncı senesinden ibaret olan işbu ameliyat senesinde ameliyatı muhtelife 
İle meşgul olup mektepte bulundukları eyyamda da lisan dersleriie fran-
uzca tedrisi mukarrer olan «Topçuluğa ve istihkâma müteallik müellefatt 
ecnebiyenin tedkiki» dersine devam ederek durusu ameliye misillû bun
lardan dahi imtihan vereceklerdir. 

Elyevm meriyülahkâm olan programın kabul tarihi: 

21 zilhicce sene 1308, 15 temmuz sene 1307 

Harbiye sınıflarının roe-
kûlât ve melbusat ve 

maaşatı 
Maaşat (Şehri) Tayinat (Yevmî) Ramazaniye (Yevmî) 

Kuruş Dirhem Dirhem 
30 Harbiye birinci sene 960 nan 74 şeker 
63 Harbiye ikinci sene 320 Güşt 32 reçel 
80 Harbiye üçüncü sene 236 erz 32 sirke 

250 Mülâzım san! sınıfına 54 sade 32 zeytin 
300 Mümtaz beşinci sınıfına 14 tuz 32 ruganı zeyt 
300 Mümtaz altıncı sınıfına 80 soğan 

6*0 sebze 
32 şerbetlik 
32 üzüm 

Miadı Miadı 
Sene Melbusatı dahiliye Sene Melbusatı hariciye 

1 aded 1 fes maa püskül (istihkâmlara) 1 takım 1 elbine 
1 , 1 dahili ve haricî kalpak (top- 2 adet 1 kaput 

çulara) 

1 takım 1 şayak ceket maa pantalon 1 çift 1 bot (istihkâm

lara) 
1 çift 1 serbattik maa kundura 1 „ 1 Napolyon çizme 

(topçulara) 
1 „ 2 don ve gömlek 
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Mühendishanesi berrii hümayun idadisinin ders programıdır 
İdadiye üçüncü sene 

Kozıroğrafya, tarihi osmanî, tarihi umumî, akaidi islâmiye, kitabeti 
•osmaniye, mihaniki adi, fransızca, resmi mücessem, tarama, ciranastik. 

İdadiye ikinci sene 
Hendesei mücessem, müsellesatı müsteviye ve küreviye, akaidi islâ

miye, tarihi umumî, kitabeti osmaniye, fransızca, hüsnühatı türkî, sulu 
boya boya resim, tarama, cirrrnastik. 

İdadiye birinci sene 
Mükemmel hesap ve cebri adî malügaritma, hendesei musattaha, 

tarihi umumî, kavaidi kitabet, coğrafyayı osmanî, fransızca, hüsnü hat, 
kara kalem resim, cimnastik. 

No: 238 — Kadıköy ve Üsküdar ile Boğaziçinin Anadolu 
cihetinin havagazile tenviri imtiyazına dair 

mukavelename 
21 zilhicce 1308, 15 temmuz 1307 

Bir taraftan devleti aliyei osmaniye namına olarak Şehremini ve 
-diğer taraftan Pariste Lâfayet Sokağında elli sekiz numaralı dairede mu
kim mühendis ve demir fabrikatörü mösyö Şarl Jorju nam ve hesabına 
olarak mühendis Anadolu Barcili beyninde berveçhiati icrayı raukavelât 
olunmuştur: 

Madde 1 — Kadıköy ve Üsküdar ile Anadolu sahilinden sekizin
c i dairei belediye hududu nihayetine kadar olan mahallerin maden kö
müründen mamul gaz ile tenvir ve teshini ve kuvvayi müteharrikei müs-
tahsalesinden istifade için şeraiti atiyeye tevfikan tarafı devleti aliyeden 
Mösyö Şarl Jorjiye imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren 
ell i senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz işbu mukavelenamede ve şartnamei 
mahsusunda münderiç taahhüdatını ifa için teminat akçesi olarak fer
manı âlinin tasdiri kendisine tebliğ olunduğu günden itibaren nihayet 
yirmi gün zarfında bankı osmaniye nakden veya piyasada carî olan fiat 

T. 1 C. 6 F. 64 
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üzere saltanatı seniye eshamı olarak bin aded osmanh altını teslim ede
cektir. Eshamın fiatı tenezzül eder ise farkını itmama sahibi imtiyaz 
mecburdur, imalâtı vakıanın dördüncü maddede gösterildiği veçhile 
müddeti muayyenesinde şeraiti mukarrereye tevfikan yapıldığı teşkil 
kılınacak fen komisyonunca tasdik edildiği halde zikrolunan teminat 
akçesi sahibi imtiyaza iade ettirilecektir. 

Madde 4 — Fermanı âlinin itası ve işbu mukavelenamenin teatisi 
tarihinden itibaren nihayet üç mah zarfında şartnamenin üçüncü mad
desinde beyan olunan harita ile evrakı saireyi ikişer nüsha olarak tan
zim ile şehremanetine ita edecektir. 

Harita tarihi itasından itibaren kırk gün zarfında emaneti mezkûre 
canibinden icab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik edilecektir. 

Gazhane arsası her suretle mahzur ve muhataradan salim ve şeh
remanetince tensib olunacak mahalde ve ledelicab dokuzuncu dairei 
elediye ile Anadolu sahilini ve sekizinci dairei belediye hududunu tama
men tenvir edebilecek cesamette bir fabrika tesisine kifayet edecek 
vüs'atte olarak sahibi imtiyaz tarafından mubayaa olunacaktır. 
Bu veçhile intihab olunan mahal mutasarrıflarile sahibi imtiyaz bey
ninde itilâf ve muvafakat hasıl olamazsa istimlâk kararnamesine tevfik 
muamele olunacak ve mahalli mezkûrun elli sene sonra canibi hükü
mete kalacağı defteri hakanide kaydı balâsına şerh ve işaret kılınacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz kâffei masarifi tarafına aid olmak üze
re balâda beyan kılınan haritanın tasdiki tarihinden üç mah müddet 
zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve kavaidi fenniyeye ve teati olu
nan şartname ahkâmına ve mezkûr haritaya muvafık olmak üzere ta
rihi tasdikten yirmi ay zarfında yüz on beş bin aded osmanh altım 
sarfile ikmali ameliyat ve inşaat eylemeği taahhüd eder. 

Kanunen şayanı kabul esbabı mania ve mücbirei fevkalâde ile 
ameliyat sektedar olduğu halde sahibi imtiyaz tarafından şehremane
tine derhal ihbarı keyfiyet olunmak şartile müddeti inşaiyeye inşaatça 
vukua gelen tatil müddetine müsavi bir müddet ilâve kılınabilecektir. 

Şehrenameti esnayı inşaatta ameliyatın suveri icraiyesini ve hita
mında bir fen komisyonu marifetile imalâtı vakıayı teftiş ve muayene et
tirip inşaat ve imalâtın fenne mutabakatı ve taahhüdatı vakıanın işbu 
mukavelename ve şartname ahkâmına tatbikan icra ve itmam kılındığı 
anlaşılır ise kat'iyen kabul olunur ve bir gûna kusur ve noksan vuku 
bulmuş ise müteahhide ikmal ve islâh ettirilir ve müddeti imtiyaziye 
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zarfında dahi işletme muamelâtı ve ameliyatın hüsnü halde muhafaza 
olunup olunmadığı muayene ve teftiş olunur. Ve ileride gaz sarfiya
tının tezayüdüne göre fabrikanın tevsiini ve yahut yeni gazhaneler in
şasını sahibi imtiyaz başkaca taahhüd eylediği gibi menfaat görür ise 
dairei imtiyaziyesi dahilinde bulunan mahaller sokaklarına nizamatı 
belediye ahkâmına tevfikı hareket eylemek üzere kendi hesabına olarak 
gaz boruları ferşedebilecektir. 

Madde 6 — Gazhane ve teferruatının inşaatı iptidaiye ve işletti
ril mes i için lüzum görünüp diyarı ecnebiyeden celbedilecek makine ve 
boru ve sair alât ve edevat bir defaya mahsus olmak ve Nafıa Nezareti 
heyeti fenniyesinin tahtı tasdikında bulunmak şartile talimatı mahsu-
sasına tevfikan gümrük resminden muaf tutulacağı gibi gazhanenin 
sermaye ve hasılatından dahi bir gûna vergi alınmayacaktır, tşbu mua
fiyet ilerde gazhanenin tevsii için icra olunacak ameliyata da şamil 
olacaktır. Ancak şirketin sermayesile kâffei senedat ve tahvilât ve evrakı 
damga resmine tâbi olacaktır. 

Madde 7 — Sahibi imtiyaz gazhane ve borularile bilcümle alât ve 
edevatını müddeti imtiyaziye zarfında masarifi kendine aid olmak üze
re daima sağlam ve hüsnü halde muhafaza edecektir. 

Madde 8 — Sahibi imtiyaz veya onun makamına kaim olacak şir
ket işbu imtiyaza müteallik kâffei husussatta elyevm mevcud bulunan 
ve ilerde tanzim ve tadil olunacak olan bilcümle nizamat ve kavanini 
devleti aliyeye tevfiki hareket etmiye mecburdur. 

Madde 9 — İmtiyazın müddeti hitamından iki sene evvel şehre
maneti bir fen komisyonu marifetile gazhane ile sokaklarda mefruş bo
ruların kâffesini dilediği veçhile muayene ettirerek kabili istimal ol
mayanları tebeyyün ettiği takdirde bu müddet zarfında tecdidine sa
hibi imtiyazı mecbur edecektir. Gazhane alât ve edevat ve makina ve 
boru vesairesi kabili istimal olduğu halde şartnamenin on sekizinci mad
desi mucibince tamamen devir ve teslim olunacağı gibi fabrikada dahi iki 
aylık kömürden fazla zuhur eder ise kabul olunmayıp yalnız iki aylık 
mikdarının fii carisine tevfikan semeni verilecektir. 

iVfadde 10 — Sahibi imtiyaz efradı ahaliden beher bin ingiliz kadem 
mikâbı gaz için osmanlı altını yüz kuruş hesabile otuz beş kuruştan zi
yade ücret ahzedemiyecek ve asakiri şahaneye mahsus kışla ve karakol-
haneler ile devairi emiriye ve cevamii şerife ve tekâya ve kilise ve has
tane vesair hayrathanelerde sarfolunan gazın beher bin ingiliz kadem 
mikâbı için 22,5 kuruş maktuan üret alınacaktır. 
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Sahibi imtiyaz ahaliye verdiği gaz için 22,5 kuruştan dûn bir ücret 
ahzederse devairi resmiye dahi o kadar ücret verecektir. Ücuratı tenvi-
riye aid olduğu belediye dairelerinden beher ay nihayetinde tediye olu
nacaktır. Umumî sokaklarda ve devairi belediyede sarfolunacak gaz 
ücuratı üç mah mütemadiyen tediye edilmediği halde sahibi imtiyaz 
mezkûr müddetin hitamında tahriren keyfiyeti şehremanetine ihtar ile 
on beş gün mehil verecektir. Mehli mezkûrun hitamına kadar ücuratı 
müteramike yine tediye edilmiyecek olur ise hesabatı mütedahile tes
viye olununcaya değin tenevir maddesini tehir etmeğe sahibi imtiya
zın hakkı olacaktır. Ahaliden abone suretile gaz iştira edenler ücuratı 
lâzımeyi bir mah vermedikleri halde sahibi imtiyaz tenviri tehir edebi
leceği gibi bu hususdan dolayı zarar ve ziyan taleb etmek hakkını dahi 
muhafaza eyliyecektir. Şehremaneti umumî sokaklarda ve devairi beledi
yede iş'al edilecek gaz ücuratının mah bemah tediyesini taahhüd eder. 
Abone suretile gaz iştira eylemek isteyenlerden sahibi imtiyazın temini 
hukuk için kefil veyahut teminat akçesi taleb etmeğe hakkı vardır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz veya yerine kaim olacak şirket imtiyaz 
müddeti zarfında meccanen yetmiş aded fener ikad ve iş'al edeceği gibi 
şehremanetince dahi arzu edilir ise esman ve kâffei masarifi kendisine 
aid olmak ve araları ellişer metre fasılalı bulunmak üzere emaneti mez
kûre canibinden tayin ve tahdid olunacak mahallerde lüzumu mikdar 
fener ikad ve iş'alini dahi sahibi imtiyaz taahhüd eder. Bunlardan beş 
yüze kadar olanlarının her birine senevî üç osmanlı altını ve bir çeyrek 
atlın ve beş yüz birden bine kadar üçer altın ve bin birden bin beş yüze 
kadar ikişer altın üçer çeyrek ve bin beş yüz birden iki bin beş yüze 
kadar ikişer buçuk altın ve iki bin beş yüz birden üç bin beş yüze kadar 
olanlarına ikişer altın birer çeyrek altın ve ondan ziyadesinin her biri 
için iki altın ve on iki buçuk kuruş ücret verilecek ve işbu fenerler 
hesabı vasatî üzere her gece dokuzar saat iş'al olunacaktır. 

Madde 12 — Gazhanenin memurini fenniyesinden maada sair bil
cümle memur ve hademe ve amelesi tebaai devleti aliyeden olmakla 
beraber tezkere ve rüsum ve tekâlifi saireye tâbi olacaktır. Ve bunların 
cümlesi fes giyeceklerdir. 

Madde 13 — işbu mukavelename hükmünce kömürden mamul gaz 
ile tenvir olunacak mahallerin işbu müddeti imtiyaziye zarfında elek-
tirk veya diğer bir vasıta ile tenviri devletçe arzu edilir ve bunun için 
talib zuhur eder ise şeraiti mütesaviye ile sahibi imtiyaz hakkı rüçhana 
maliktir. 
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Madde 14 — Kanunen şayanı kabul kuvvei maniai fevkalâde zuhu
ru müstesna olmak üzere sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği halde depozito etmiş olduğu bin aded os
manh altını şehremanetinden zabtolunacağı gibi başlayıpta müctdeti mu
karrere hitamında ikmal eylemedip takdirde hukuku imtiyaziyesinden 
sakit olacak ve mevcud olan ebniye ve alât ve edevatı saire dahi şehre
manetinden tamamen zabtedilecek ve bundan dolayı sahibi imtiyazın 
bir gûna iddiaya salâhiyeti olmayacaktır. 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz şeraiti mukarrereye riayet etmek ve 
deavî ve hususatı sairede her halde ve bilâ istisna ve bilâ vasıta doğru
dan doğruya devair ve mahakim ve nizamat ve kavanini devleti aliyeye 
tâbi olmak şartile bir anonim osmanh şirketi teşkilile hukuku imtiyazi-
yesini ve taahhüdatını hükümeti seniyenin resmen lühuku malûmat ve 
icazetile mezkûr anonim şirkete devir teslim edebilecektir. 

Madde 16 — Kanunen şayanı kabul olan esbabı mücbirei fevkalâ
deden maada her ne esbap ve illete mebni olur ise olsun ameliyatı ten-
viriye tamamen veya kısmen terk ve tatil olunur ise şehremaneti bir 
ihtarname irsalile sahibi imtiyazı veya yerine kaim olacak şirketi mü-
kemmelen icrayı tenvirat için iktiza eden ameliyatın müsaraaten icrasına 
davet edecek ve dört gün zarfında tamirata mübaşeret ve tayin oluna
cak müddet zarfında serian ikmali tamirat olunmaz ise şehremaneti 
derhal imalât ve teferruatını yedi idaresine alarak sahibi imtiyaz veya 
şirket hesabına olarak tamiratı lâzımayı icra ile tenviratı hüsnü hale 
vazetmeğe salâhiyeti olacaktır. 

Ve hasılatı işletme ve tamirat masarifi çıktıktan sonra sahibi im
tiyaza ita ve ondan noksan zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 — îşbu mukavelename ile merbut şartnamenin icra ve 
tefsiri ahkâmından dolayı şehremaneti ile sahibi imtiyaz veya yerine 
kaim olacak şirket beyninde tahaddüs edebilecek her nevi ihtilâfatın 
hal ve faslı Şûrayı Devlete ve hukuk davalarının fasıl ve niyeti mahakimi 
nizamiyei osmaniyeye aiddir. 

Sahibi imtiyaz ve şirket bilcümle devairi devleti aliye ile Osmanlı
ca olarak muhabere eyliyecektir. 
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Kadıköy ve Üsküdar ile Boğaziçinin Anadolu cihetinin 
havagazile tenviri imtiyazına dair şartname 

21 zilhicce 1308, 15 temmuz 1307 

Madde 1 — Tenvir maden kömüründen müstahreç gaz ile olacak 
v e şehremanetinin muvafakati olmadıkça kömürden başka bir madde 
istimal olunmayacaktır. Gazın kolza yağından beher saatte kırk iki 
gram yağ yakan ve karsel denilen lâmbanın ziyası ne mikdar şule hasıl 
eder ise beher saatte yüz beş litre gazın sarf ve istihlâkile istihsal olu
nacaktır. Gazın sarf ve istihlâki yüzde on nisbetinden dûn olur ise şeh-
remanetinden sahibi imtiyaza derhal ihbar olunacak ve bunları hali 
intizama iade etmeğe sahibi imtiyaz mecbur olacaktır. 

Madde 2 — Sahibi imtiyaz Kadıköyü ve Üsküdar dairei belediye
leri dahilinde beyinlerindeki mesafe ellişer metreden dun olmamak üze
re meccanen yetmiş aded fener ikadına mukavelenamenin beşinci mad
desine tevfikan gazhaneyi işletmeğe mübaşereti tarihinden itibaren mec
bur olup bunlardan başka ileride dairei belediyelerce lüzum görüldüğü 
takdirde vazolunacak fenerler beynindeki mesafe dahi ellişer metre 
olacaktır. Ve şehremanetinden gösterilecek lüzum üzerine konulacak 
fenerlerin mikdar ve mevkilerini mübeyyin cedveli canibi emanetten 
sahibi imtiyaza ita edilecektir. Ve işbu cedvelde irae olunacak fenerle
rin cedvelin itasından üç mah mürur etmedikçe vaz'ma bed' olunması 
sahibi imtiyaza teklif olunamaz. Fakat müddeti mezkûrenin mürurun
dan evvel ameliyata bed' olunmadığı halde şehremanetinden sahibi im
tiyaza nihayet yirmi gün daha müddet verilecek ve sahibi imtiyaz b u 
müddet zarfında dahi ameliyatı ikmal ve fenerleri tamamen yerlerine 
vazetmediği halde beher fener için tazminat olmak üzere fii miri üzerine 
yevmî beşer kuruş şehremaneti veznesine tediye edecektir. Ve gaz boru
larının vaz'ı için açılacak hendeklerin masarifi hafriye v e imaliye v e 
imlâiyesi ile kaldırım ve şoselerinin emsali ve sabıkı veçhile inşası ve 
hafriyattan dolayı meydanda kalacak toprak ve taş ve molozların şeh
remanetinden gösterilecek mahalle nakli veya ibkası velhasıl yolların 
mürur ve ubura mâni olmamak üzere serian hali sabıkına iadesi sahibi 
imtiyaza aid olacaktır. 

Halen ve müstakbelen şimendifer ve tramvay hatlarına tesadüf 
edecek ameliyatın icrası için evvel emirde sahibi imtiyaz tarafından 
şehremaneti vasıtasile şimendifer ve tramvay kumpanyalarının muvafa
kati istihsal olunacak v e ameliyatı mezkûreden dolayı mezkûr kumpan
yalara terettüb edecek ziyan v e masarif dahi sahibi imtiyaza aid ola
caktır. Gaz borularının hini vaz'ında tesadüf edeceği s u yollarile u m u m î 
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ve hususî lâğımların ve asarı sairenin bozulabilecek mahallerinin masa
rifi kendine aid olmak üzere heyeti asliyeleri veçhile serian ve mükem-
melen inşasına sahibi imtiyaz mecburdur. 

Madde 3 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın şehremanetine beş binde bir mikyasında olarak ita edeceği 
haritaya zirde beyan olunan evrak raptolunacaktır. 

Şöyleki gazhaneye mahsus ebniyenin umumunu irae eder harita 
ve resimlerin ve kömürün tasfiyesine mahsus makine ve kâffei alât ve 
edevat vesair levazımatın evsaf ve ecnas ve mikdarlarını mübeyyin def-
terile bunların ve gazometrelerin ve gazhane müştemilâtının resimleri 
ve imalâtı sureti mükemmelede irae etmek üzere büyücek bir mikyasda 
imalâtın her kısmının resimleri bunlara ilâve olunacaktır. 

Ve mukavelenamenin dördüncü maddesinde tayin olunan müddet 
zarfında tenviri lâzım gelen esvak ve mahallâlı mübeyyin olarak sahibi 
imtiyaz ile şehremaneti tarafından bilittifak tanzim ve tasdik olunacak 
bir kıt'a harita ile icra edilecek imalâtı mübeyyin bir kıt'a lâyiha ve 
bir kıt'a keşifname ve bir kıt'a dahi mesahai iptidaiye sureti evrakı 
mezkûreye rabt ve ilâve olunacaktır. 

Madde 4 — Dairei belediye veyahut efrad taraflarından lüzum ve 
mezuniyeti kanuniyeyi haiz olarak tariki âm üzerinde gaz borularının 
veya umuru tenviriyeye müteallik edevatı sairenin yerlerinden kaldı
rılmasını icab ettirir surette icrayı emeliyat edilecek olduğu halde mez
kûr boruların ve edevatı sairenin ref i ve mahallerine vaz'ı ameliyatı 
emanet memurlarının nezareti tahtında olarak sahibi imtiyazın amelesi 
marifetile ve masarifi dahi ameliyatı mezkûreyi icra ettiren daire ve 
efradı ahaliden dahi kimler ise taraflarından tediye ve ifa olunmak şart 
ve suretile icra ve itmam ettirilecektir. 

Ameliyatı mezkûre umuru tenviriyenin muvakkaten tatilini ica-

bettirecek olduğu halde keyfiyetin aid olduğu taraftan on beş gün evvel 
sahibi imtiyaza bildirilmesi lâzım gelir. Bu takdirde yani tenviratın 
müddeti tatilinde tatil olunan aydınlıklar için sahibi imtiyazın gerek 

masarifi iş'aliye ve gerek sair bir gûna tazmiant taleb ve iddiasına hak
kı olamayacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz canibinden sarf olunan gazın mikta
rını gösterir kontör denilen alâttan yani saatten geçmek ve gaz memeleri 
kâfi miktarda olmak için boruları iki santimetrenin tazyiki tahtında 
bulunacak ve şehremanetinin göstereceği mahalle sabit olarak mano
metre yani roikyasülgazat nam aleti mahsusa vazolunacaktır. 
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Madde 6 — Sahibi imtiyaz deruhde eylediği tenvirat hususatımrr 
sureti daime ve muntazamada hüsnü cereyanını temin için ambarlarında 
gaz imaline mahsus bir aylık eşyayı asliyei hemişe mevcud bulun
durup bulundurmadığı maddesi şehremaneti tarafından daima tah
kik olunacak ve buna sahibi imtiyaz tarafından hiç bir suretle muha
lefet ve mümanaat edilemeyecektir. 

Madde 7 — Gaz memelerinin şulesi beher saatte yüz beş litreden 
dûn olmayacaktır. Şayet bu miktardan dûn gaz verilir ise o nisbette fiatı 
tenzil en verilmekle beraber gazın mezkûrülmiktara iblâğı hususunda 
şehremanetinin sahibi imtiyazı her halde icbara salâhiyeti olacaktır. 

Madde 8 — Şehremaneti tarafından maddei sabıkada beyan olu
nan dereceden büyük memelerin istimali taleb olunduğu halde es
manı tarafı emanetten ita olunmak üzere sahibi imtiyaz canibinden kai-
dei tasarrufa dikkat ve emanetle muhabere ve meşveret edilmek suretile 
tedarik olunacak ve bundan dolayı ziyade sarf ve istihlâk olunacak gazın 
fiatı binnisbe tezyid edilecektir. 

Madde 9 — Sahibi imtiyazın celb ve istimal edeceği borular Av
rupa gazhanelerinde istimal olunan boruların alâ nevi ve cinsinden 
olacaktır. 

Umumî sokaklarda ehemmiyelerine göre vazolunmak için sahibi 
imtiyaz tarafından müteaddid dökme ve müzeyyen kandelâbr ve para-
çol numuneleri irae olunup şehremaneti dahi onlardan üç numune ta
yin ve intihab edecektir. 

Madde 10 — Beher mevsimin icabatı tahliyesine göre fenerlerin ikat 
ve itfası vakitleri şehremanetile sahibi imtiyaz beyninde bilittifak karar
laştırılarak bu babda bir cetvel tanzim olunacaktır. 

Madde 11 — Cadde ve sokaklardaki fenerlerin beher gün onuncu 
madde mucibince tanzim olunan cedvelde muharrer vakitten yirmi dakika 
evvel ikadına mübaşeret olunarak kırk dakika zarfında kamilen iş'al ve 
itfasına dahi mezkûr cedvelde muayyen vakitten on beş dakika evvel 
mübaşeret olunacaktır. 

Sütun ve paraçollerle fenerlerin vaz ve tamiri ve ikat ve itfası 
ameliyatı ve masarifatı tamamen sahibi imtiyaza aiddir. 

Madde 12 — Fevkalâde sis ve duman vesair esbabı zaruriye vukuu 
sebebile şehremanetinden vuku bulacak ihbar ve ihtar üzerine gazların 
miadından ziyade tenviri imtidat eder ve gazın sarfiyatı tezayüd eyler 
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ise bu babda vukuu indettedkik tebeyyün edebilecek masrafı hakikî şeh
remanetinden sahibi imtiyaza ita olunacaktır. 

Madde 13 — Mevaki ve mesakini hususiyede iş'al ettirilecek gaz
ların mikdarı sarfiyatı bilinmek üzere sahibi imtiyaz tarafından müşteri
lerine bir seyakda ve mükemmel ve mütemen surette gaz saatleri verile
cek ve bunların bir numunesi lieclilhıfız şehremanetine gönderilecektir. 

İşbu saatlerin esmanile masarifi vaz'iyesini ve dahilî âlât ve ede
vatının ve haricî şube borularının esmanını vesaire masarifatinı şehre-
manetile sahibi imtiyaz beyninde kararlaştırılacak fiat mucibince sahi
bi imtiyaz müşterilerinden ahiz ve istifa edecek ve ameliyatı mephuse-
nin icrası münhasıran sahibi imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 14 — Sahibi imtiyazın umuru teııviriyenin inzibatı idaresi 
için şehremanetine vuku bulacak müracaatında hakkında nizamı daire
sinde bilihtiyar teshilât ve muaveneti mümkine ifa olunacaktır. 

Madde 15 — Müddeti imtiyaziye zarfında gaz fabrikasile buna mü
teferri ve münhasır bulunan emlâk için vergi alınmıyacak ve bunların 
mevkiile keyfiyat ve kemiyatını mübeyyin olarak evvelce sahibi im
tiyaz tarafından şehremanetine mümza bir defter ita kılınacaktır. Ve ca
nibi emanetten mezkûr defterde münderiç emlâkin sahibi imtiyaza ai
diyeti ve vergiden istisnası ve ahara bey' ve ferağına müsaade olunma
ması hususları kayıdları balâsına işaret edilmek üzere devairi mütealli-
kasına bildirilecektir. 

Madde 16 — Mukavelename ve fermanı âlide tayin ve beyan olunan 
müddeti imtiyaziye münkaziye olduktan sonra sahibi imtiyaz işbu imti-' 
yaza mütedair ve müteferri olarak menkul ve gayri menkul kâffei ima
lâtı ve on altıncı maddede beyan olunan arazi ve ebniye ve müştemilâ
tını ve alât ve edevat ve boru ve künk ve musluk ve van tabir olunur ka
pak vesaireyi ve haneleri ve tahsildar odalarını hüsnü halde ve noksan
sız olarak bilâ bedel ve her gûna teklifat ve taahhüdattan vareste olmak 
şartile meccanen ve tamamen ve kamilen Devlet namına olarak şehrema
netine terk ve devir ve teslim edecektir. Fakat iki mah müddetle idareye 
kâfi olabilecek mikdarda ambarında mevcud bulunabilecek maden kö
mürü ile buna mümasil sair bazı ham eşyayı emaneti mezkûre bitaraf 
muhamminler marifetile takdir edilecek bedelâtile mubayaa ve kabul 
edebilecektir. 

Madde 17 — Ameliyat esnasında bulunacak asarı atika nizamnamei 

mahsusu ahkâmına tâbi olup fakat sahibi imtiyaz bu hususta istida ver
mek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni bulunacaktır. 
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Madde 18 — Sahibi imtiyaz şehremaneti canibinden tayin olunan 
komisere masarifi teftişiye olmak üzere mahiye on osmanh altını ita 
edecektir. 

Madde 19 — Her sene devairin her bir cihetinde vazolunacak boru
ların kemiyet ve mikdarım mübeyyin bir cedveli tanzim edilip şehrema
neti tarafından sene iptidasında sahibi imtiyaza ita edilecektir. 

Madde 20 — Havagazile tenvir ettirilen mahallerde vaki olupda 
elyevm devairi belediyeye aid bulunan tenviratı umumiye alât ve ede
vatı sahibi imtiyaza terkedilecektir. Sahibi imtiyaz dahi kanunen şayanı 
kabul kuvvei mücbireden naşi gaz tenviratının tatili takdirinde onlardan 
istifade etmek üzere bunları hüsnü halde hıfzedeceği gibi mümkün, mer
tebe bir kısmının şeklini şehremanetinin lühuku iznile tebdil ederek gaz 
tenviratında istimal edebilecektir. 

Madde 21 — Harik vukuu ile tarla kaidesi veçhile eski tarikler ar
salara kalbolundukta yeni küşad olunacak tariklere gaz borularının hini 
naklinde vuku bulacak kâffei masarif sahibi imtiyaza aid olacağı gibi 
tefriş edilecek borulardan dolayı sokakların ahvali sabıkasına halel ge
tirilmemek şartile şose ve kaldırımların tamirat ve inşaat masarifi dahi 
müteahhide aid olarak bununla beraber boruların geçeceği ziri zemince 
lâğım ve su boruları gibi inşaatın hali sabıkına ircaı masarifi dahi mü
teahhide aid olacaktır. 

No: 239 — Mudanya - Bursa demiryolları Osmanlı Anonim 
Şirketi nizamnamei dahilisi 

Gurrei muharrem 1309, 25 temmuz 1307 

Zirde vaziyülimza Osmanh Bankası ve Batenyol Şirketi irşaiyesi ile 
yatak vagonları şirketile sürat katarları şirketi müdürü umumisi Mös
yö Jorj Nakelmakers Mudanyadan Bursaya kadar bir demiryol hattile 
bilcümle müştemilâtının inşasile idare ve işledilmesi için 12 receb 1308 
tarihli fermanı âli mucibince tarafı Devleti alij'eden mumaileyh Mösyö 
Nakelmakerse verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası 
için şeraiti atiyeye tevfikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanındadır 

Madde I — Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına tevfikan 
mezkûr demiryolun ve müştemilâtının inşasile idare ve işledilmesi için 
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zirde tarif olunacak hissedaran beyninde bir Osmanlı Anonim Şirketi 
teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Mudanya • Bursa demiryolu şirketi ola
cak ve tabiiyeti sıfatile tabii devleti aliyenin kavanin ve nizamnamatı 
umumiyesine tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Dersaadette veya memaliki Osmaniye
nin sair bir mahallinde olacak ve memaliki ecnebiyede dahi şubeleri bu
lunabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya müd
deti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 
olan doksan dokuz seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

imtiyazın şirkete devri beyanındadır 

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

Madde 6 — Şirketin sermayesi zird~ tayin olunan hisse senedatından 
ve hatların inşa -ı masarifine göre ihraç olunacak tahvilâttan ibaret 
bulunacak ve ledelhace Bursadan Çitliye kadar olan ihtiyarî kısmın in
şası için mukiazi olan sermaye harita ve lâyihaların takdimi sırasında 
tay'.a edilecektir. Ve Mudanyadan Bursaya kadar olan hattın sermayesi 
beş yüz bin franktan ibaret olup beheri beş yüz franklık olmak üzere 
bin aded hisseye münkasemdir. Heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüz
de elli derecesine kadar tezyid etmeğe salâhiyeti olacaktır. Bundan maada 
Mudanya - Bursa hattının işletilmesinden hasıl olacak temettüatı safiye-
den otuz altıncı maddede beyan olunacağı veçhile sermaye hisse seneda-
tile beraber temettü almak üzere bin aded müessis hisse senedatı ihraç 
olunarak hukuku lahikasına mukabil sahibi imtiyaza verilecektir ve işbu 
müessis senedatının sureti tahriri şirket ile sahibi imtiyaz beyninde ka
rarlaştırılacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu istihsal 
olunduktan sonra sureti katiyede teşekkül etmiş addolunacak ve takasiti 
mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfının tediyesinde 
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ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye tahvil edi
lecektir. Şirketin hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı fran-
sızca veya sair lisanlar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin baki kalan 
doksanı şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile Der
saadet vesair lâzım gelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî 
ve gayri resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı 'keyfiyet olunarak 
mutalebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcaya değin senedat 
ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye olun
madıkça kabili havale ve furuht olamıyacaktır. Ve bunların havale ve 
furuhtu şirketin defterine kayıd edilerek ziri bayi ile müşteri ve müdiran-
dan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti havale ve 
furuhtu senedde dahi zikr ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı tediye olun
duktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer bulunabilecek
tir. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkisam değildir 
ve şirket her hisse için bir sahib tanır. Bir hissedarın varis veya dayin-
leri hiç bir vesile ile şirketin evmal ve emlâkinin tahtı hacze vazını ta
leb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahele edemezler ve 
istifayı hukuk için şirketin senei muhasebe defatiri ile heyeti umumiye
nin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse se
nedatının sahiplerinden teahhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete ha
cet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevi yüzde altı he
sabile faiz ahz olunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmeyen senedat as
habı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi satmağa salâhiyeti 
olacaktır. Ve bu makule satılması lâzım gelen hisse senedatının numara
ları 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 Dersaadet ve Paris ve Brük
sel vesair meclisi idarenin tayin edeceği mahaller borsalarında ve 
borsalarda henüz alınıp satılması kabul olunmamış ise müzayede tarikile 
hisseleri »attıracaktır. 

Bu veçhile furuht olunan senedat ibtal olunacak ve müşterilere eski 
senedlerin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita kılınacaktır. 
Şirketin matlubu tevkif olunduktan sonra fazlası satılan hisse senedatının 
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ashabına ita ve esmanı mezkûre şirketin tesviyei matlubuna kifayet etme
diği takdirde noksanı kendisinden taleb ve istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASİL 
Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafın
dan mansub ve beşten yediye kadar azadan mürekkep bir meclisi ida
reye ihale olunacak ve şukadar ki ilk üç sene müddet için teşkil olunan 
meclisi idare heyeti sahibi imtiyaz ve yataklı vagon şirketi ile sürat 
katarları şirketi müdürü umumisi Mösyö Jorj Nakelmakers ve Fransa 
Bankası Müfettişlerinden Mösyö Jul Govan ve Paris Osmanlı Bankası 
Müdürü Mösyö Pergam Navil ve Gelibolu mutasarrıfı atufetlû İsmail 
Kemal Bey Efendi Hazretleri ve Brükselde mühendis ve demir yol mü
teahhidi Mösyö Edvar Anpen ve Dersaadette banger Mösyö Rene Budosi 

zatlerden ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umumiyenin tasvibine 
arz olunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Üç sene müddet için tayin olunan azanın müddeti 
memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye intihap olunacak 
azanın ilk teceddüdünde kura ile ve andan sonra kıdem itibarile her sene 
bir veya ikisi çıkarılarak yerlerine aharı intihap ve tayin kılınacaktır. 
Şu kadarki çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi olacak 
ise de ayda bir defa toplanması lâbüttür. Müzakeratın muteber olması 
lâakal nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna rnenuttur. Meclisi ida
renin kararlan hazır bulunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur, 
tesavii âra vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik edilir. Ve anda dahi 
tesavii âra vuku bulursa mevzubahis olan madde red olunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzekeratı zabıt defterine kayıd 
olunur. Ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan aza tarafından imza 
edilir. Zabtın sureti veya bir fıkraı muhrecesi muteber olmak için reis 
veya vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri şirketin on aded 
hisse senedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure şirketin 

sandığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılama
yacaktır. Bunların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin 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 
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aza yeri münhal kalır ise meclisi idare onların yerine muvakkaten aza 
tayin eyleyecek intihabı kat'i gelecek heyeti umumiye tarafından icra 
olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis ve reis 
vekili intihap eder reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet etmek üze
re azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya mu
vakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet 
etmek üzere azadan birini tayin edebilirler şu kadarki vekâlet edecek 
azanın kendi reyinden başka birden ziyade reyi olamıyaeaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidarı tammı haizdir. V e bundan maada sulh olmak ve hakem tayin et
mek salâhiyetine dahi maliktir. Ve hesabatını tanzim ile heyeti umumi
yeye arz ve tevzi olunacak temettüün miktarını teklif eder. Meclisi ida
renin reisi gerek müddei gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru mehakim-
de bizzat veya bilvekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muay
yene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut tamamen azasından bir 
veya bir kaç zate bavekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi ca
riyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil 
eyleyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahz edecekleri hissei temettüattan 
başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahz ede
ceklerdir, îşbu ücretin miktarı heyeti umumiye tarafından tayin kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Heyeti umumiye beyanındadır 

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

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene ibtidaki altı ay zarfında 
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 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal on 
aded hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkep olacaktır. 
Heyeti umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan his
sedaranın her on aded hisse için bir reyi olacak ve şukadar ki yüzde» 
ziyade reyi olamıyaeaktır. 
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Madde 26 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir mah ev
vel yedinci maddede beyan edildiği veçhile gazetelerle ilân olunacak
tır. 

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten şir
ketin hisse senedatından ibaret olan sermayesinin bir rubuna müsavi 
hisse senedatına malik hissedarlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş ad
dolunur. Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedaranın mutasarrıf 
oldukları hisselerin salifüzzikir bir rub'a müsavi olup olmadığı an
laşılmak üzere hisse senedlerini on gün zarfında meclisi idare tarafın
dan irae olunacak mahalle teslim etmeleri davetnamelerde ihtar oluna
caktır. 

İşbu heyeti umumiyenin defayı ulâ içtimaında hazır bulunan 
hissedaranın asaleten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mik
tarı 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 veril
miş 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 beş günden dun ve bir mahdan zi
yade olmayacak ve ikinci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab 
edenlere gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder. Ve 
reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihab eylerler heyeti umumiyede hazır olup en ziyade his
seye 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 ekse
riyeti âra ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddın cetveli meclisi 
idare tarafından tanzim edilir. İşbu cetvele dahil olacak mevad meclisi 
idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu his
selerin bedeli şirket sermayesinin lâakal yüzde onuna baliğ olan hisse
daran tarafından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün evvel vuku bulacak 
teklifattan ibaret olacaktır. 

İşbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti umumiyede müzakere 
olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki için ge-
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rek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddid müfettiş tayin 
«der. 

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 ve bunları ledelmüzakere 
y a kabul veyahut red eder. Ve hissei temefctüü tayin eyler ve tebdili iktiza 
eden meclisi idare azasının yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin 
bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakere kararı kafi ita ve 
meclisi idarenin icab eylerse iktidarını tevsi eyler. 

Fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin 
lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabımın ekseriyeti aras» olmadıkça 
sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zabto'lunan müzakeratı bir def
teri mahsusa kayıt ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa memur 
olanlar ve kâtib tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her içtimaın-
da hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her birinin 
hamil olduğu hisselerin miktarını mübeyyin bir cetvel tanzim ile mevcut 
olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü varakasına 
rabt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieciilihticac ibraz olunacak heyeti umumiyenin za
bıt sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya vekili ta
rafından imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâ
mına tevfikan verilecek kararların kabulü kaybolan veya muhalif rey
de bulunan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından bed 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat 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 matlubat ve d uyuna
lım havi bir defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini 
ve hesabatı heyeti umumiyenin içtimamdan kırk gün evvel müfettişlere 
irae ve tebliğ edecek ve hini içtimaında takdim eyleyecektir. Heyeti 
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umumiyeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr 
defterleri ve hesabatı mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmale mahsup akçe 
beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvelâ 
bilaistisna hisselerin cümlesine faiz olarak tediye olunan sermaye üze
rine yüzde dört ve saniyen ihtiyat akçasını teşkil etmek üzere yüzde 
beş ifraz olunduktan sonra kusurunun yüzde beşi müdiram ve yüzde 
kırk yedi buçuğu sermaye hisseleri ashabına ve diğer kırk yedi buçuğu 
müessis hisseleri ashabına tevzi edilir. Şurası dahi mukarrerdirki mü-
essis hisseleri ashabnın haklan ancak Mudanyadan Bursaya olacak hat
tın işletilmesinden hasıl olup mezkûr ifrazattan sonra müstehakkı tevzi 
olan temettüatı safiyenin nısfını şirketten doğrudan doğruya istifa etmek 
hususundan ibaret olup işbu tahsisatlarından dolayı hiç bir vesile ile ve 
hiç bir sıfatla şirketin muamelâtına müdahale etmeğe salâhiyetleri ola
maz. Ve ol müessis temettü hamilleri işbu nizamnamei dahilinin kâffei 
ahkâmına ve usulen vaki olacak her nevi tadilâtına velhasıl şirketin 
idaresi ve tahvil şekli ve diğer şirketle ittihadı ve dahi fesih ve inkizayı 
müddetinden mukaddem kat'ı muamelâtı hakkında heyeti umumiye tara
fından muntazam surette verilecek olan bilcümle kararlara tâbi buluna
caktır. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene bir mik
tarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı safiyeden her 
sene yüzde muayyen bir miktar akçenin ifrazına karar verebilir. Ve şu 
halde kur'a isabet eden hisse senedatı için kemakân hissel temettü ve
rilecek ve fakat faiz ita olunmayacaktır. 

YEDİNCİ FASIL 

ihtiyaç akçesi 

Madde 38 — 36 nci madde mucibince temettüatı seneviyeden müf-
rez yüzde beş miktardan hasıl olacak ihtiyat akçesi masarifi fevkalâde 
ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçenin miktan şirket ser
mayesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifrazı 
tatil olunabilir. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde dört faiz ita-

T. 1 C. S F. 65 
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suna kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edile
bilecektir. 

Madde 40 — Şirketin inkizayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle his
sedaran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Nizamnamei dahilinin tadili ve şirketin temdidi müddeti ve feshi 
ve kat'ı muamelâtı beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit her ne sebeble olursa olsun 
heyeti umumiyeyi içtimaa davetle nizamnamei dahiliye tadilât icrasını ve 
şirketin müddetinin temdidini veya feshile kat'ı muamelâtını veyahut sair 
şirket ile birleşmesini teklif edebilir. Şu kadar ki nizamnamei dahiliye 

icra kılınacak tadilât ve temdidi müddet ile şirketin sair şirketle birleş
mesi maddeleri hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. Şirketin kat'ı 
muamelâtında tediye edilmiş olan hisse senedatının bedelâtı tamamen 
tesviye edildikten sonra fazla kalan bilcümle hisse senedatı ashabı ara
sında bilâ istisna mütesaviyen taksim olunacaktır. 

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

Madde 43 — Şirketin müddeti munkaziye oldukta veya müddeti tek
mil olmaksızın fesih olundukta içtima eden heyeti umumiye şirketin 
sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap için bir 
veya bir kaç memur tayin edecektir. Heyeti umumiye şirketin mevcud 
olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar 
ve salâhiyetini istimale devam edecektir. Kat'ı muhasebe memurları he
yeti umumiyenin kararı ve hükümeti seniyenin müsaadesile şirketi mef-
suhanın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete veya ahar 
bir kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir. 

Madde 44 — işbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen hu-

susata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket serma

yesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran hazır 

olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 
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No: 240 - Osmanlı Kibrit Şirketi Nizamnamei dahilisi 

3 muharrem 1309, 27 temmuz 1307 
Zirde vaziyülimza Andre Letranj Edvard Haris ve Ispiraki Esani 

efendi 5 rebiülevvel sene 1307 tarihli fermanı âli ahkâmınca Kibrit ve 
kav fabrikaları inşası ve işlettirilmesine dair tarafı Devleti aliyeden ita 
buyurulan imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için şeraiti 
atiyeye tevfikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Marüzzikir imtiyaza tevfikan Dersaadet ve bilâdı selâse ve 
izmit ve Çatalca sancakları ve Edirne ve Selanik ve Aydın ve Bursa ve Ce
zain Bahri Sefit Vilâyetlerinde münhasıran Kibrit ve Kav Fabrikaları 
inşası ve Kibrit imaline dair her gûna vesaiti smaiyenin ve alelhusus 
Pariste vaki Endüstiriel Enternasyonal nam şirketin ihtiragerdesi olan 
kibrit imali usulünü iştira ve mevkii icraya vaz'ı ve kav ve kibrit furuhtu ve 
balâda beyan olunan mevadda müteferri her gûna muamelâtı sınaiye 
ve ticariye icrası için zirde ashabı imza ile atide tarif olunacak hissedaran 
beyninde bir osmanlı anonim şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı (Kibrit Osmanlı Şirketi) olacak ve 
tabiiyeti sıfatile tabii Devleti aliyenin kavanin ve nizamatı umumiye-
sine tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Dersaadette olacak ve memaliki Os
maniyenin sair mahallenle memaliki ecnebiyede dahi şubeleri bulunabi
lecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih veya müd
deti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 
olan kırk seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

imtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Beyinlerinde teati kılınan mukavelâtın icrayı ahkâmı 
zımnında Mösyö Letranj ve Hans ve sahibi imtiyaz Ispiraki Esani efen
di kendisine ba fermanı âli verilen imtiyaz ve hukuk ve taahhüdatı şir
kete devretmiş ve şirket sahibi imtiyaz sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve 
vezaifçe onun makamına kaim olmuştur. Binaenaleyh sahibi imtiyaz 
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fermanı âli ile imtiyaza müteallik kâffei evrakı şirkete teslim etmeğe 
mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi kırk dört bin aded lirayı Osmanî 
yahut bir milyon franktan ibaret olup beheri beş buçuk aded lirayı Os
manî yahut yüz yirmi beş franklık sekiz bin hisseye münkasemdir. işbu 
sermaye fermanı âlide muharrer olan diğer fabrikaların hini inşasında 
meclisi idare tarafından yüz otuz iki bin liraya yani üç milyon franga 
iblâğ olunabilecektir müceddeden mevkii tedavüle çıkarılacak hisse se
nedatının iştirası sırasında ibtida çıkarılan hisse senedatı ashabının hak
kı rüçhaniyeti olacaktır. Ve bu hakkı rüçhaniyet meclisi idarenin tayin 
ettiği müddet zarfında ve irae ettiği şerait ile icra edilecektir. Heyeti 
umumiyenin işbu sermayeyi yüzde elli derecesine kadar tezyit etmeğe 
salâhiyeti olacaktır. 

Madde 7 — Hisse senedatından maada hamiline aid olmak üzere 
on altı bin aded müessisan hissesi olacaktır. Mezkûr hisseler bir gûna 
meblâğı şamil olmayıp otuz sekizinci maddede beyan olunduğu veçhile 
temettüden bir miktar ahzedeceklerdir. Ve bunlar müessislere teslim 
olunacaktır. 

Madde 8 — Heyeti umumiye her ne vakit olur ise olsun işin de
recei ihtiyacatına göre tahvilât tertip ve ihracına karar verebilecektir. 

Madde 9 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu is
tihsal olunduktan sonra sureti kat'iyede teşekkül etmiş addolunacak ve 
tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nısfının 
tediyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı asli
yeye tahvil edilecektir. Şirketin hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve 
diğer tarafı fransızca lisanlar ile tanzim olunacaktır. 

Sermayenin baki kalan yüzde doksanı şirketin îhtiyacatına göre 
meclisi idarenin kararile Dersaadet vesair lâzım gelen mahallerde el-
sinei muhtelifede çıkan resmî ve gayri resmî bazı gazetelerle lâakal otuz 
gün evvel ilânı keyfiyet olunarak mu talebe olunacaktır. 

Madde 10 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcaya değin se
nedat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye 
olunmadıkça kabili havale ve furuht olamıyacaktır. Ve bunların havale 
ve furuhtu şirketin defterine kaydedilerek ziri bayi ile müşteri ve mü-
dirandan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti ha
vale ve furuhtu senedde dahi zikir ve işaret kılınacaktır. 

Bedelin nısfı tediye olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak 
üzere muharrer bulunacaktır. 
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Madde 11 — Hisse senetleri şirket nazarında kabili inkısam de
ğildir ve şirket her hisse için bir sahip tanır ve bir hissedarın varis veya 
dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'-
ını taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemez
ler ve istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatirile heyeti umu
miyenin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 12 — Evkatı muayyenede takasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahiplerinden tehiratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete ha
cet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren senevî yüzde altı he
sabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 13 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmeyen senedat as
habı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi satmağa salâhiyeti 
olacaktır ve bu makule satılması lâzım gelen hisse senedatının numara
ları gazeteler marifetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş 
gün sonra şirket hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur ol
mamak ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve Paris 
borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul olunmamış ise 
müzayede tarikile hisseleri sattıracak tır. Ve bu veçhile furuht olunan 
senedat ibtal olunacak ve müşterilere eski senedlerin numaralarını havi 
olmak üzere yeni senedat ita kılınacaktır. 

Şirketin matlubu tevkif olunduktan sonra fazlası satılan hisse se
nedatının ashabına ita ve esmanı mezkûre şirketin tesviyei matlubuna 
kifayet etmediği takdirde noksanı kendisinden taleb ve istifa olunacak
tır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 

Madde 14 — Şirketin umur ve mesalihi 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 mec
lisi idare heyeti saadetlû Nuri bey efendi hazretleri ve Mösyö Rene Bu-
d o w i ve baron di Vandover ve Piyerdi Marizi vite Buvar Novarnist 
Butersken nam zatlardan ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umu
miyenin tasvibine arzolunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 15 — Üç sene müddet için tayin olunan azanın müddeti me
muriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye intihap olunacak aza
nın ilk teceddüdünde kura ile ve ondan sonra kıdem itibarile her sene bir 
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veya ikisi çıkarılarak yerlerine aharı intihap ve tayin kılınacaktır şu 
kadarki çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 16 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi olacak 
isede ayda bir defa toplanması lâbüttür. Müzakeratın muteber olması 
lâakal nısfından ziyade azamn bizzat huzuruna menuttur meclisi idare
nin kararları hazır bulunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur tesa
vii âra vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik edilir. Ve onda dahi te
savii âra vukuunda mevzuu bahis olan madde reddolunur. 

Madde 17 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kayıd olu
nur ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan azalar tarafından imza edilir 
zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi muteber olmak üzere reis veya 
vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 18 — idare meclisi azasından her biri şirketin kırk aded 
hisse senedatına malik olması lâzım gelir senedatı mezbure şirketin 
sandığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında furuht olu-
namıyacaktır ve bunların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin 
bir damga vurulacaktır. 

Madde 19 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının vefatı 
veya istifası vukuundan veya sair bir sebebten dolayı bir veya kaç aza 
yeri münhal kalır ise meclisi idare onların yerine muvakkaten aza tayin 
eyleyecek ve intahabı kati gelecek heyeti umumiye tarafından icra olu
nacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis ve reis 
vekili intihap eder ve reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet etmek üze
re azadan birini tayin eyler. 

Madde 21 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya mu
vakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet 
etmek üzere azadan birini tayin edebilirler şu kadarki vekâlet edecek 
azanın kendi reyinden başka birden ziyade reyi olamayacaktır. 

Madde 22 — 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 umu
miyeye arz ve tevzi olunacak temettüün mikdarını teklif eder meclisi 
idarenin reisi gerek müddei ve gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru ma-
hakimde bizzat veya bilvekâle vekâlet eder. 

Madde 23 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti mu
ayyene içki haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut tamamen azasından 
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bir veya bir kaç zata bavekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi 
cariyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil 

edebilir. 

Madde 24 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temettüat-
tan başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret dahi ahze-
deceklerdir işbu ücretin miktarı heyeti umumiye tarafından tayin kılı
nır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 25 — Sureti muntazamanda akdi içtima eden heyeti umumiye 
bilcümle hissedaranın vekilidir. 

Madde 26 — Heyeti umumiye her senenin iki altı ayı zarfında 
meclisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti atiyede akdi 
içtima eder bundan başka meclisi idare icap ettikçe sureti fevkalâdede 
olarak heyeti umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 27 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten l'âakal kırfc 
hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkep olacaktır heyet 
umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hissedara
nın her kırk hisse için bir reyi olacaktır ve şukadarki elliden ziyade 
reyi olamayacaktır. 

Madde 28 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir mah evvel 
yirmi altıncı maddede beyan edildiği veçhile gazetelere ilân olunacak
tır. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten 
şirket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse senedatına malik hisse
darlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. 

Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedaranın mutasarrıf olduk
ları hisselerin salifüzzikir bir rub'a müsavi olup olmadığı anlaşılmak 
üzere hisse senedlerini on gün zarfında meclisi idare tarafından irae olu
nacak mahalle teslim etmeleri davetnamelerde ihtar olunacaktır işbu he
yeti umumiyenin defayı ulâ içtimaında hazır bulunan hissedaranın asa
leten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mikdarı derecei ki-
fayede olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet 
edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin mik
darı ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar veril-
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miş 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 beş günden 
dun ve bir mahdan ziyade olmayacak ve ikinci içtimain davetnameleri 
yirmi gün evvel icap edenlere gönderilecektir. 

Madde 30 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder ve 
reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden 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 31 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata ekseri
yeti ara ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddın cetveli meclisi 
idare tarafından tanzim edilir, tşbu cetvele dahil olacak mevad meclisi 
idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu his
selerin bedeli şirket sermayesinin lâakal yüzde yirmi beşine baliğ olan 
hissedaran tarafından yevmi içtimadan lâakal yirmi gün evvel vuku bu
lacak teklifattan ibaret olacaktır. 

İşbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti umumiyede müzakere 
olunamaz. 

Madde 32 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki için ge
rek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddit müfettiş tayin 
eder. 

Madde 33 — Heyeti umumiye şirketin umur ve mesalihine dair 
her sene meclisi idare tarafından takdim olunan lâyiha ile hesabata dair 
müfettişler tarafından verilen raporu kıraet eder ve bunları ledelmü-
zakere ya kabul veyahut reddeder ve hissei temettüü tayin eyler ve teb
dili iktiza eden meclisi idare azasının yerlerine diğerlerini nasbeder ve 
şirketin bilcümle umur ve hususatı hakkında bilmüzakere kararı kat'î 
ita ve meclisi idarenin icab eyler ise iktidarını tevsi eyler fakat heyeti 
umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin lâakal sülüsanırm 
müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça sermayenin tez
yidine karar verilemez. 

Madde 34 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususatın bir 
detferi mahsusa kayıd ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa 
memur olanlar ve kâtip tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her 
içtimaında hazır bulunan hissedaranın esamîsile ikametgâhım ve her 
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birinin hamil olduğu hisselerin mökdarını mübeyyin bir cetvel tanzim 
ile mevcud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü va
rakasına rabıt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 35 — Lieclilihticac ibraz olunacak heyeti umumiyenin zabıt 
suerti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya vekili tarafın
dan imza edilir. 

Madde 36 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâmı
na tevfikan verilecek kararların kabulü gaib olan veya muhtelif reyde 
bulunan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 37 —- Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasından bed 
ile kânununevvelin otuz birinci günü hitam bulur fakat birinci senei 
maliye müstesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tarihi ile ertesi 
kânunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamildir. Meclisi 
idare her sene nihayetinde şirketin matlûbat ve düyunatım havi bir 
defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı 
heyeti umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae ve 
tebliğ edecek ve hini içtimaında takdim eyleyecektir. 

Heyeti umumiyeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her hisse
dar mezkûr defterleri ve hesabatı mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmale mahsup 
akçesi beyanındadır 

Madde 38 — Şirketin temettüatı safiyesinden evvelâ yüzde iki bu
çuğu ihtiyat akçesini teşkil etmek üzere ve saniyen bilûmum hisselere 
mahsuben tediye olunan sermayenin senevî yüzde altı güzeştesini ifaya 
kâfi bdr meblâğ ifraz olunduktan sonra bakisinin yüzde onu azaları 
beyninde münasip gördüğü suretle taksim olunmak üzere meclîsi ida
reye terkolumıp kusurunun nısfı hissedarana ve nısfı diğeri müessisin 
hisselerine aid olacaktır. 

Madde 39 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene bdr mik
darı kura keşide olunarak yüz el Ki frank bedel ile tedavülden alınmak 
üzere hasılatı safiyeden her sene yüzde bir mikdar akçenin ifrazına 
karar verebilir ve şu halde kura isabet eden hisse senedatı için kemakân 
hissei temettü verilecek ve fakat faiz ita olunmayacaktır. 
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YEDİNCİ FASIL 

ihtiyat akçesi beyanındadır 

Madde 40 — Otuz sekizinci madde mucibince temertüatı senevvye-
den müfrez yüzde iki buçuk mikdardan hasıl olacak ihtiyat akçemi 
masarifi fevkalâde ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu ihti
yat akçesi şirket sermayesinin öşrüne müsavi bir raddeye baliğ oldukta 
ihtiyat akçesi ifraz olunmayabilecektir. 

Madde 41 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde altı faiz itasına 
kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edilebile
cektir. 

Madde 42 — Şirketin inkizayı müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa 
ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle his
sedaran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Şirketin temdidi ve feshi ve kat'ı 
muamelâtı beyanındadır 

Madde 43 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeple olursa 
olsun heyti umumiyeyi içtimaa davetle şirketin müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut sair bir şirket ile birleşmesini 
teklif edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet ile şirketin sair şirket ile 
birleşmesi maddeleri Hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

Madde 44 —- Meclisi idare şirket sermayesinin üç rub'u zayi olduğu 
halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek üzere heyti umu
miyeyi davet eder. 

Madde 45 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesholundukta içtima eden heyeti umumiye şirketin 
sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap için 
bir veya bir kaç memur tayin edecektir. 

Heyeti umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda olduğu gibi 
kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar ve salâhiyetini istimale devam 
edecektir. Kat'ı muhasebe memurları heyeti umumiyenin kararı ve Hü
kümeti seniyenin müsaadesile şirketi mefsuhanın hukuk ve senedat ve 
taahhüdatını diğer bir şirkete veya ahar bir kimseye devir ve ferağ ede
bileceklerdir. 

Madde 46 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husu-
sata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket ser-
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mayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran hazır 
olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 

Madde 47 — Kat'ı muamelât ve hesabat olundukta otuz dokuzuncu 
madde mucibince tedavülden r efil e aptal olunmamış olan hisse seneda
tının tesviyei bedelâtından sonra baki kalacak meblâğ hissedaran ile 
müessis hisseleri ashabı beyninde münasefeten takdim olunacaktır. 

No: 241 — Venedikde Manastır rahiplerile tahtı idaredeki 
mektep şakirdanmm tabiiyeti Osmaniye tezakiri 

harçlarının affine dair mazbata 

Venedikde vaki Ermeni Katolik Manastırındaki rehabin ile mezkûr 
Manastırın tahtı idaresinde bulunan mektebin yetmiş nefer şakirdanın-
dan şehbenderler nizamnamesi mucibince senevi alınmak istenilen yir
mişer kuruş harcın affı Ermeni Katolik Patrikliği tarafından istida olu
nup mezkûr manastırın iki yüz senedenberi Venedikde tabiiyeti Osmaniyeyi 
muhafaza ile mesleki sadakatten inhiraf edilmemiş olduğu gibi mektep şa-
kıraatimin ekseri fukara ailelerine mensub olmakla eltaf ve müsaadei 
seniyei hazreti padişahiye müstahak bulunduklarından mezkûr Ma
nastıra mensub rehabin ile onun tahtı idaresinde bulunan mektep tale
besinin resmi mezkûrden affile tabiiyeti Osmaniye tezkerelerinin itası 
zımnında ifayı muktazasının hariciye ve mezahip nezareti celilelerine ha
valesi tezekkür kılındığına dair Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden tan
zim ve ita olunan mazbata leffen arz ve takdim kılınmış olmakla olbab
da her ne veçhile emir ve iradei seniyei cenabı şehinşahî şerefmüteallik 
buyurulur ise mantuku alisi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri 
terkim olundu efendim. 

8 muharrem 1309, 1 ağustos 1307 

îradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzum âli buyurulan işbu tez
kerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei Hazreti 
hilâfetpenahi şerefmütallık buyurulmuş olmakla olbabda... 

8 muharrem 1309, 1 ağustos 1307 
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No: 242 — Evkafı mülhakaya merbut kura ve arazi 
bedelâtı Öşriyeai için verilen alelhesaplarm 

tezyidi hakkında mazbata 

Evkafı mazbuta ve mülhakaya aid muba9sesatın sureti ahiz ve cina
yeti hakkında ittihaz olunup bilistizan şerefsadir olan iradei seniyei hazreti 
hilâfetpenahi hükmü celili veçhile müteallik olduğu dairelere tebliğ kılı
nan mukarrerat cümlesinden olarak idaresi mütevellilere aid olan ve yalnız 
niyeti muhasebat ile şurutu vakfiyesinin icrasına Evkafı Hümayun hazine

since nezaret edilmekte bulunan Evkafı Mülhakaya merbut kura ve arazinin 
tahsis edilen bedelâttan üç yüz üç senesinde tenzil olunan nısıfların üç 
yüz yedi senesinden itibaren vâkfılarına iadesile bedelâtı mezkûrenin 
ve henüz bedele raptolunmayan Evkafı Mülhaka kura ve arazisi bede
lâtı alelhesaplannın temini tediyesi zımnında mültezimlerden evkaf mu
hasebecileri ve mensubini evkaf namlarına sened alınması hakkında ba
zı ifadeyi havi Maliye Nezaretinden mebus tezkere meyanei bendegâne-
mizde kıraet ve mütalea olundu. Mealinden mÜ9teban olduğu veçhile 
istisnaiyeti ilga edilen on dört kalem evkaf ile ıHazinece müdahale seb-
ketmeyen ve mütevellileri marifetile idare edilen evkaf hakkında kararı 
vakıa tevfikı muamele olunmak üzere yalnız mukaddema hazinei mali
yece aşan zapt ve bedele raptolunmuş olan evkafı mülhakanın bu kerre 
iade olunan nısıflarile beraber bedelâtı mahsusasının ve kezalik evvelce 
zabtolunup takdiri bedel muamelâtı ikmal edilinceye değin sülüs hesa
bile verile gelen ve karan müttehize tevfikan sülüsana iblâğ olunan ev
kafı mülhaka bedelâtı aleihesapları mukabilinde mültezim senedatı tef
rik ve itasından sarfı nazar olunması lüzumunun beyanile zikrolunan 
bedeller ile alelhesaplann kemafissabık doğrudan doğruya malsandrk-
larından tesviyesi istifsar olunduğu gibi Maliye Nazırı efendi tarafından 
bu babda dermeyan edilen ifadat ve izahat dahi bedelâtı merkume bir 
kaç bin kaleme baliğ olmasile beraber meyanında iki üç yüz kuruş ka
dar cüziyülmikdar kalemler dahi mevcud olmasına binaen bu misillû be-
delât için mensubini evkaf namına ayrı ayrı mültezim senedatı tefrik 
ve itasının müşkilâtından başka mukaddema hazinece zaptolunan ve tak
diri bedel muamelâtı henüz ikmal edilmeyen evkafı mülhaka için sülii-
san nisbetinde alelhesap verilmesi takdiri bedel muamelesinin tehirini 
ve sıhhati mevkufiyetini isbattan aciz olan kesanın dahi takibi maslahat 
etmiyerek hazinei celilenin bu yüzden duçarı zarar olmasını müeddi ola
cağı merkezinde bulunmuş olup vakıa hazinei celilenin zarardan muhafa
zası şayanı itina mevaddan ise de evkafı mülhaka meyanında esası sah İha 
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müstenid olmayan Ibazı şeyler bulunmak mülâhazasile henüz takdiri be

del muamelâtı ikmal edilmiyen evkafın kâffesine kemafissabık sülüs rad

desinde alelhesap itası içlerinde hayrat ve müberratı mevcud olanların 

harabını mucib olacağına ve hayrat ve müberratın hüsnü halde muha

faza ve idaresi kaziyesi ise bilvücuh muktazi olmakla beraber aşarı he

nüz bedele raptolunmayan evkafı mülhakaya aid muamelâtın bir an evvel 

icra ve ikmalile bu işe nihayet verilmesi lâzımei halden bulunmasına 

nazaran olbabda cereyan eden müzakeratın neticesinde istisnaiydi ilga 

edilen on dört kalem evkaf ile hazinece müdahale sebketmeyen evkaftan 

maada hazinece mukaddema aşarı zabıt ve bedele raptolumnuş olan ev

kafı mülhaka bedelâtına mukabil mensubini evkaf namına ayn ayn mül
tezim senedatı kasından sarfınazarla bu misillû muhassesat her kaza 

veyahud livaca birleştirilerek kâffesi için verilecek mültezim senedatı

nın evkaf namına tanzim ve ahzife mal memurları vasıtasile vuku bula

cak tahsilatın emvali hazineye karıştınlmayarak tamamen ashabı evkafa 

itası ve emaneten idaresinde dahi hasılatı vakfiye bedelâtmın kami
len mensubini evkafa verilmesi ve henüz takdiri bedel muamelâtı ikmal 

edilmiyenler için de hayrat ve müberratı mevcud olanlara yani yağ ve 

miMitgibi masrafı ve ehli mürtez&ası bulunanlara muamelâtı merkumemn 

ikmaline kadar sülüsan ve hayrat ve müberratı mevcud olmayanlar içinde 

sülüs nisbetinde alelhesap itası ve bu misillû alelhesaplarm miktarı neye 

baliğ olur ise ona mukabil her kaza veyahud livaca verilecek mültezim 

senedatının kezalik evkaf namına tanzim ve ahzile vuku bulacak tahsila

tının yine emvali hazineye karıştınlmayarak memurini maliye taraflann-

dan tamamen mensubini evkafa ita kılınması ve emaneten idaresinde da

hi hasılatı vakfiye bedelâtının nisbeti mezkûreye tevfikan yine mensu

bini evkafa verilmesi ve aşan henüz bedele raptolunmayan evkafın tak

diri bedelâtı muamelâtının tesrii ve berveçhi muharrer işbu takdiri be-

delât işinin ikmali esbabının istihsali zımnında Hazinei celiledeki komis

yonu mahsusunca ikdam ve ihtimam edilmesinin Maliye Ve bu babda 

Hazinei evkafa ve defterhaneye aid muamelâtın teshil ve tesrii hususu

nun dahi evkafı hümayuna ve Defteri Hakaniye ve karan meşruhun vi-

lâyata tebliği maddesinin dahi Dahiliye Nezaretlerine işarı ve evkafı 

Mazbuta ve mülhaka hakkındaki mukarreratı sabıkamın tamanrii icrası 

müttehiden tensib olunmakla olveçhile ifayı mukteziyatı babında ve ka-

tibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 
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İradeyi mübelliğ Hamiş 

Residei d<r!i tazim olup melfuflarile manzuru âlî buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei haz
reti hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş ve evkafı mazbuta ve mül
haka halkkrnda Meclisi Mahsusu Vükelâ ıkararile vuku bulan arz ve is
tizan üzerine varidatı vakfiyeden hazinei ceiilenin deyni ne miktardan 
ibaret bulunduğu evvelce bilinip ona göre iktizayı hâl ve maslahata ba
kılmak daha münasib olacağından bu babda müracaat edilecek kuyud 
ve evrakın ziyadesi Hazineteynden hangisinde ise orada içtima etmek 
üzere Maliye ve Evkafı Hümayun hazinelerinden ikişer memur tayinile 
tetkikatı lâzıme bil'icra hakikati halin meydana çıkarılması ve Evkafı 
mülhaka meyanında meşrutulehleri münderis evkaf olup olmadığının 
tahkik ve tetkiki için dahi çünkü hayrat ve müberratın indirase yüz tut
ması gibi idadi ulemaya noksan terettübünü intaç edecek bir hal nezdi 
âlii hazreti hilâfetpenahide asla karini cevaz olmadığından cereyan ede
cek müzakeratta bu esas daima pişi nazırı dikkatte tutularak bu babda 
bir ân evvel verilecek netice arzı atebai ulya kılınmak üzere teşkil olu
nacak komisyonun Mektubu Meşihatı celile efendi hazretleri dahi dahil 
olduğu halde Maliye ve Evkafı Hümayun hazineleri muhasebecileri efen
dilerden mürekkeb olarak teşkilile komisyonun icabı maslahata göre 
Maliye ve Evkafı Hümayun hazineleri dairelerinde içtima etmesi ve mü-
zakeratuı imtidadına mahal bırakılmayarak işin bir ân evvel rüyet ve 
tesviyesi hakkında şerefsadır olup subu samii sadaretpenahilerine teb
liğ kılınan iradatı seniyei hazreti hilâfetpenahi bu kerre dahi tekid 
ve tekrar buyurulmuş olmakla olbabda emrü ferman hazreti veliyül-
emrindir. 

14 muharrem 1309, 7 ağustos 1307 

E 

No: 243 — Ebniye Kanuna 

18 muharrem 1309, 11 ağustos 1307 

BİRİNCİ FASIL 

Sokakların vüs'ali 

Madde 1 — Sokakların vüs'ati beş sınıfa münkasemdir. Birincisi
nin vüs'ati ebniyenin iki taraf sathı zemin katlarının dış yüzlerinden ölçüle
rek akalli yirmi ve ikincisinin on beş ve üçüncüsünün on iki ve dördün-
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cüsünün on ve besincisinin sekiz zira olacak ve elyevm mevcud olan 
çıkmaz sokaklar altı arşından nihayet sekiz arşına kadar vüs'atte bulu
nacaktır. 

Madde 2 — İtibar olunan zirai mimari bir metrenin üç rtfb'ile 
sekiz milimetreye müsavi olup her sokağın kanunen kaç zira olması 
iktiza edeceği taayyün ettikçe bir levhaya yazılarak sokağın baş tara
fına yapıştırılacaktır. 

Madde 3 — Sokakların sınıflara taksimile tayini vüs'ati ve meyli 
Dersaadette Devairi Belediyenin iş'arı üzerine Şehremaneti meclisinde 
ve taşralarda Mecalisi Belediyenin karar ve iş'arı üzerine idare meclislerin
de kararlaştırılacak ve Dersaadette Babıâliden ve taşralarda valii vilâ
yetten istizan ile icabı icra olunacaktır. 

Madde 4 — Heyeti kadimesi birinci sınıftan ziyade vasi bulunan 
caddeler hâlile bırakılacak ve ledelhace bunların ve müceddeden tevsi 
olunacak fevkalâde büyük caddelerin vüs'ati mevkiinin tahammülüne 
göre yirmiden kırk zıraa kadar ve daha ziyade olabilecektir. Gerek 
Dersaadet için yapılacak haritai umumiyede ve gerek vilâyette bulunan 
şehir ve kasabatın tanzim edilecek haritalarında sokakların derecat 
ve vüs'ati ayrı ayrı gösterilecek ve taşralarda icabatı mevkiiyeye göre so
kakların derece ve sınıflarının tadil ve vüs'atlerinin tenkis ve tezyidi caiz 
olacaktır. 

Madde 5 — Maabid avlularile iskelelerde ve umuma aid meydanlar 
ile mesirelerde velhasıl menafii âmme için terkolunmuş olan yerlerde 
ebniye inşası ve bu mahallerin her ne suretle olur ise olsun hususiyete 
tahvili memnudur. Ancak bu misillû mahallerin fevkalâde olarak tağyir 
ve tanzimine lüzum görüldüğü halde Babı âliden istizan olunacaktır. 

Madde 6 — İstikamet ve vüs'ati tayin olunmuş olan cadde ve so
kaklarda mücedden köprü misillû ebniye inşası ve mevcud bulunan bu 
makule ebniyenin hedmile tecdidi veyahud tamiri memnudur. 

Madde 7 — Üsküdarda Paşa Limanından ve Rumeli cihetinde orta 
köyden yukarı Boğaz içinde ve sahilhaneler arkasında bulunan bağ ve 
bahçe vesair müştemilâta geçilmek için sathı zeminden akı arşm irti-
faından bed ile binasının vüs'ati ve kaddi nihayet dörder arşını tecavüz et
memek üzere köprü inşa olunabilecektir. 

Madde 8 — Birinci maddede gösterilen vüs'at için icabeden yer
ler yolun iki tarafından nısfiyet üzere alınacak ve sokağın yalnız bir 
tarafında bulunan ebniye evvel inşa olunduğu halde kanunen iktiza eden 
yerin nısfı o taraftan alındıktan sonra nısfı diğeri karşı taraf ebniye-
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sinin inşa veya tecdidinde alınacaktır. Ve bunları ashabı meccanen yola 
terkedecektir. Ve bu suretle yola terkolunacak yerler arsanın derinliği 
nisbetile rub'unu tecavüz eder ise bakisinin bedeli ashabının rızasile 
dairei belediyeden ita olunacaktır. 

(Madde 9 — Vüs'atı birinci maddede beyan olunan miktara muta
bık veya daha vasi bulunan sokaklar haritasında istikamet hattı gös
terilerek heyeti asliyeleri üzere kalıp ve hiç bir vesile ile sokağa tecavüz 
edilemeyip hasbelistikame bir binanın sokağa yürütülmesi lâzım gelir 
ise sokaktan verilecek yerin bedelile hasbennizam geri çekilmesi lâzım 
gelen ebnıiyeriin geri çektirilmesinden sokağa alınacak mahal tamamile 
veya hissesinden ziyade olarak bir taraftan alınmak lâzım geldikte diğer 
tarafın terk etmediği yerin bedeli menafii umumiye için istimlâk ka
nununda muharrer usule tevfikan tahmin ettirilerek iktiza edenlerden 
istifa olunacaktır. 

İKtNCÎ FASIL 

Sokakların istikameti 

Madde 10 — On ikinci maddede beyan olunduğu veçhile bir tarikin 
istikameti kararlaşıp haritası tanzim olundukta ikinci maddede gösteri
len istikamet levhası o tarikin baş tarafına mıhlanarak orada inşa 
ve tecdid olunacak ebniye haritaya tatbik olunacaktır. 

Madde 11 — Meydan ve müteaddit yol ağzı yerler ve tarikiam 
kabiEnden olan rıhtımlar velhasıl yalnız bir tarafına ebniye inşa olu
nabilir tarik hakkında birinci ve sekizinci ve dokuzuncu maddelerin 
ahkâmı cari ol amayı p bu yerlerin istikamet haritaları tanzim ve mev
kiinin tahammülüne göre vüsati tayin olunarak ebniye ona göre inşa 
ve tecdid olunacaktır. 

Madde 12 — Ebniyeli ve ebniyesiz yerlerde yeniden sokak kü
şadı veya mevcudunun tevsii veyahud istikamete tatbiki lâzımgel dik
te idarei belediye tarafından haritaları tanzim olunarak ashabı alâkaya 
varaka i mahsusa ile ihbar ve bu ihbarın vukuunu musaddtk mahalle
sinden bir kıta ilmühaber istihsal olunup haritaları bilmütalea diye
cekleri olduğu halde ihbarnamenin ashabı alâkaya vusulü tarihinden 
itibaren otuz bir güne değin beyan etmeleri lâzım gelecek ve bu harita 
ile ifadatı vakıa idarei belediyenin mütaleasile beraber Dersaadette 
şehremanetine ve taşralarda hükümeti mahalliyeye irsal ve işar olunarak 
şehremaneti meclisince ve idare meclislerince tetkik ve tasdik olun-
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duktan sonra dukuzuncu maddede muharrer olduğu veçhile alınacak 
ve verilecek yerlerin muamelâtı icra kılınacaktır. 

Madde 13 — On ikinci maddede muharrer harka mucibince bir 
binasının kat'ı lâzım geldiği ve sahibi rızasile kesmeyipte idarei beledi
yece katedilecek olduğu halde kesilen binanın yüzünü sabıkı veçhile 
inşaya ve binanın derunu veya ziri zimindeki taş oda ve mahzen ve sarnıç 
gibi müştemilâtı kullanılmaz hale gelir ise tamir ve tadiline idarei 
belediye mecbur olacak ve kat ve tamir olunacak binanın sahibi be
delini almak istediği halde resmi mucibince bil münakaşa takarrür ede
cek bedeli alıp binasını dilediği gibi yapabilecektir bir binanın yüzünün 
kesilmesile ziri zemininde taş oda ve mahzen ve sarnıç gibi şeyler olup
ta bunların birer mikdarı tarikin altına tesadüf eder ve kusur mahalleri 
istimale salih bulunur iee istimale salih olan mahalli tefrik için lâzım 
gelen dıvar veya inşaatı saire masrafı ebniyenin yüz masrafı meyanıa-
da tesviye edilecek ve fakat ebniyenin yüzünden katolunan ve sahi
binin hakkı tasarrufu sakıt olan mahaller altındaki mahzen ve sarnıç 
ve saireye iddiayı tasarrufla ayrıca bedel istemeye hak olamayacaktır. 

Madde 14 — On üçüncü maddede gösterilen veçhile katolunacak 
binanın sahibi hasbelistikame hissei kanuniyesinden başka sokağa yer 
terkine mecbur olur ise bu fazlanın bedeli idarei belediye tarafından 
menafii umumiye için istimlâk kanununda muharrer usule tevfikan 
bittahmin ita olunacaktır. 

Madde 15 — On üçüncü ve on dördüncü maddelerdeki tesviyeye 
razı olmayan ashabı emlâkin rızasına bakılmayarak binası menafii 
umumiye için istimlâk kanununda muharrer kaideye tevfikan tahtı hü
küm ve ilâma alınarak idarei belediye ve mahallî hükümetince kat ve 
tesviye olunacaktır. 

Madde 16 — Ham arazi ve bağ ve bostan üzerine ebniye inaaaile 
mahalle teşkili için parça parça satmak isteyenler taayyün edecek lüzum 
ve icab üzerine orada meccanen bir karakolhane ve bir de mekteb mahalH 
terketmeğe ve şehremanetince gösterilecek surete tevfikan hududu ni
hayetine kadar kaldırım ve lâğım yapmağa mecbur olacaklardır. O 
mdsillû arazi sahibi evvel emirde istidanamesile beraber şehremanetine 
bir harita vererek devairi muktaziye ile bilmuhabere o arazide ebniye 
inşasının mevkian ve sıhhati umumiyece mahzuru olup olmadığı ve ora
da bir karakolhane ve bir mekteb inşasına lüzum görünüp görünmediği 
tahkik olunarak neticei tahkikatta o mahallin mahalle şekline vaz'ında 

T. 1 C t F . M 



1042 

bir gûna mahzur olmadığı tebeyyün eylediği halde haritası üzerinde işbu 
kanunun tayin eylediği veçhile sokakları çizilerek ve karakol ve mekteb 
mahalleri dahi gösterilerek Babı âliye takdim ile Şûrayı Devletçe tatkik 
olunduktan sonra bilistizan müteallik buyrulacak iradei seniye muci
bince ruhsatı resmiye ita olunacaktır. 

Madde 17 — On altıncı maddede muharrer ham yerler gerek ara
zii emiriyeden olsun ve gerek arazii vakfiyeden bulunsun üzerine inşa 
olunacak ebniye mülk olmak üzere mukataai zemin olarak icare tahsis 
olunacaktır. 

Madde 18 — Bir yolun müceddeden küşadı veyahut tevsii münase-
betile sokağa terk olunarak sahibinin hakkı tasarrufu sakıt olan yerler
de sahibi mahzen ve saire hafredemeyecek ve böyle yerlerde bulunan taş 
ve tuğla ve dıvar ve enkaz idarei belediye tarafından tenbih olunduğu 
vekit sahibi tarafından kaldırılacaktır ve işbu tenbihat on beş gün. 
zarfında iki1 defa olarak ba ihtarname icra olunduktan sonra sa
hibi tarafından kaldırılmaz ise dairece icabı icra ve masrafı hasıl ola
cak enkaz furuht olunarak ondan istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Muhterik mahaller 

Madde 19 — On haneden ziyadesi muhterik olan mahaller yeni
den taksim ile tarla veçhile tesviye olunacaktır şöyleki o mahallin heyeti 
kadimesi yani harikten mukaddem mevcud olan yollar ile her arsanın 
mesahai sathiyesi gösterilerek bir haritai umumiyesi tersim olunup se
kizinci madde ahkâmına tevfikan etraf ve derun sokaklarının vüsat ve istika
meti kırmızı hat ile çizildikten sonra terettüb eden zayiatı umumiyeden 
yüzde hesabile her arsanın miktarı kadimi nisbetinde isabet edecek za
yiat bilihraç arsalar mümkün olan mertebe murabba veya mustatil ol
mak ve şeref ve kıymeti kadimesi gözetilmek ve yüzleri tulünün miktarı 
cedidi kadim yüzleri miktarına nisbet ve hesap edilerek verilmek üzere 
taksimatı icra ve bermucibi harita arsa sahihlerine bâlâsı haritalı birer 
ilmühaber ita olunacaktır. 

Madde 20 — Tesviye olunacak harik mahallerinde bulunan çık
maz sokaklar mevkiinin iktizasına ve tahammülüne göre ya küşad ve
yahut seddolunacaktır. 

Madde 21 — On dokuzuncu maddede muharrer haritanın sureti» 
tanzim ve icrası on ikinci madde ahkâmına tatbik olunacak ve bu mi-
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sillû mahallerin tesviyesinde tevsii tarik için alınması lâzım gelen yerler 
her arsanın mesahai sathiyesinin nihayet ruhunu tecavüz etmemek şar
tile ashabı tarafından meccanen terkolunacak ve harik mahalleri dahilin
de ve ittisalinde bulunan bostan ve bağ ve bahçe ve arsalar muhterik 
hükmünde işbu taksime idhal edilecektir. 

Madde 22 — Harik mahallerinde ada tesviyesinden dolayı arsala
rın tebdili mahalli iktiza ettikte her arsa sahibi arsasındaki enkazını yeni 
arsasına nakledebilecektir. 

Madde 23 — Tesviye olunan muhterik bir adada heyeti hal iyesi le 
kalan veya bazı mahalleri muhterik olup ellinci madde mucibince tamiri 
memnu olmayan ebniye on dokuzuncu maddenin hükmünden hariç olup 
istikameti kararlaştırılmış sokaklara dair onuncu ve on birinci madde
lerin ahkâmına tâbi olacaktır. 

Madde 24 — Yeni yol küşadı veya tevsi ve istikamet tesviyeden 
dolayı bir arsa hane inşasına elvermeyecek surette küçük veya biçimsiz 
kaldığı halde ittisalindeki arsa sahihleri kendi hanelerini inşa ederken 
küçük ve biçimsiz kalan arsa sahibine bedeli mkslile münasib miktar 
yer vermeye mecbur olacak ve küçük arsanın sahibi razı olmaz ise bü
yük arsa sahibine satması teklif olunacaktır ve iki taraftan dahi istinkâf 
vuku bulduğu takdirde küçük arsayı idarei belediye tahmin ettirerek 
mubayaa edecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Ebniyenin sokak yüzündeki çıkıntıları 

Madde 25 — İşbu kanun ile tayin olunan çıkmalardan başka so
kak yüzüne çıkma yapılmayacak ve her katın çıkmaları o katın hattı isti
kametinden itibaren hesap olunacaktır zemin üzerindeki katın istikameti 
birinci maddede gösterilen surete tevfikan tayin olunup yukanki 
katların hattı istikameti şehnişin ve balkon olduğu halde zemin katının 
hattı istikametine nisbetle çıkmaların arzı meydan ve rıhtımlarda bir 
arşın on sekiz parmak ve on iki arşın ve daha vasi yollarda bir arşın 
on iki parmak ve on arşın vüsatındaki yollarda bir arşın altı parmak 
ve sekiz arşın vüsatında olan yollarda bir arşını tecavüz etmeyecektir. 

Madde 26 — Hududu yirmi beşinci maddede gösterilen mikdarı te
cavüz etmemek şartile ebniyenin sokak yüzünün ikinci ve üçüncü katla
rına şehnişin ve balkon inşası mücaz olup bunlar sathı zeminden akalli 
beş arşın irtifaında olacak ve arzı bulunduğu katın vechi tulünün sülü-
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sünü tecavüz etmeyecek ve zarureti fenniye olmadıkça sokak yüzüne çar
pık şahnişin yaptıramayacaktır. 

Madde 27 — Yekdiğerine muttasıl iki hanenin balkon ve şehnişin-
teri arasında akalli dört arşın fasıla bırakıp sahipleri beyninde niza zu
hur ederse her biri komşusu hududundaki balkon ve şehnişinini iki arşın 
uzak yapmağa mecbur olacak ve elyevm mevcud olan şehnişinlerinden ze
minden irtifaı beş arşından dun olanlar o misillû ebniyenin yüz tara
fının hini tamirinde lağvedilecektir. 

Madd^ 2 ' Hututu istikamet üzerinde olan çıkıntılar yani kapı 
eşikleri bir parmak ve müdevver ve yassı sütun ve kürsü taşı iki parmak 
ve pencere pervazı veva demir kanad dört parmak ve yağmur suyu bo
rusu ve sandığı ve dükkân önlerine vazolunan cam çerçeve ve zemin kat
ların ve dükkânların pencerelerine konulan demir parmaklık ve çenber-
ler ve dükkân yüzüne asılan askılar altı parmak ve zeminden lâakal dört 
arşın irtifaında bulunmak şartile dükkân kepenkleri ve olukları dahil ol
duğu halde saçaklar bir arşın ve dükkân ve mağazalar Önündeki tentene
ler zeminden dört arşın irtifaında ve duvara müstenit olan sırık ve kollan 
zeminden üç arşın irtifaında ve bu sırık ve kolların anahtarları kırk beş 
derecede bulunmak şartile iki arşın olarak ve duvara müstenid gaz fe
nerleri dahi dört arşın irtifaında olup sokağa çıkıntısı dahi iki arşın iki 
parmak olacaktır. 

Madde 29 — Merdiven ve basamak ve sed ve mahzen penceresi ve 
bodrum gibi çıkıntı ve çukurların yol üzerinde inşa ve ihdası külli
yen memnudur. 

Madde 30 — Yol ve meydan ve rıhtımlarda bulunan binaların yüz
leri çıkma ve çrkıntılara dair olan mevad ahkâmına tâbi olup binanın 
diğer yüzlerini sahibi mülk dilediği gibi yaptırabilir. 

Madde 31 — Boğaziçi ve Haliç sevahilinde inşa olunacak her nevi 
bina ve rmtımların ivicacı tahliyesine göre haritai nmumiyesinde gös
terilen hattı miinrehadan ziyade denize çıkması memnudur. 

BEŞtNCÎ FASIL 

trtifaı ebniye 

Madde 32 — Gerek sokak üzerinde olsun ve gerek geride bulunsun 
bir binanın yüzü ve tarafeyninin irtifaı zeminden binanın üst tabanına 
kadar arzı sekiz arşın olan sokaklarda on ildi arşından on sekiz arşına 
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kadar olacak ve arzı on aşrın olan sokaklarda on beş arşından noksan 
ve yirmi arşından fazla ve arzı on iki arşın olan sokaklarda yirmi arşın
dan noksan ve yirmi beş arşından fazla ve arzı on beş arşın veya daha 
vasî bulunan caddelerde yirmi beş arşından dun ve otuz beş arşından 
fazla olmayacaktır ve işbu irtifa sokakların şeref ve mevkiine göre ta
yin olunacaktır zirde yetmiş altıncı maddede istisna «diten mana'ler ile 
caddeler bağ köşkleri ve sahilhaneler bu kaideden müstesnadır. 

Madde 33 — Yokuşlu arsa üzerine inşa olunacak binanın yüksek 
taraf ile alçak taraflarının irtifaında bir haddi vasat alınarak alçak tara
fındaki zeminden itibaren binanın irtifaı haddi kanuniyi altı arşından 
ziyade tecavüz etmeyecek ve köşe başlarında bulunan ebndyenin irtifaı 
vaki olduğu büyük caddenin yüzünün irtifaına tâbi olacaktır. 

Madde 3 4 — İstikamet ve vüsati tayin olunmuş olan sokaklarda 
üzerinde ebniye olmaksızın yalnız dükkân ve mağaza inşası memnudur. 

Üzerinde kat olmayarak bilâ hava bulunan dükkânların üzerindeki ha

va sahibi her ne vakit bina inşa edecek olur ise altındaki dükkânı dahi 

hedmile binanın inşası sırada sabıkı veçhile yeniden yapmağa mec

bur olacak ve bunun için dükkân sahibinden masarifi inşaiye olarak 

bir akça taleb etmeyecektir. Dükkân sahibinin dahi işbu inşaattan do
layı dükkanının hedmine mümanaata veya bir gûna zarar ve ziyan da
vasına hakkı olamayacaktır. 

Tariki nizamında olmayıpta hasbel istikame hissei nizamiyesinden 
fazla tarika yer alınması lâzım geldiği halde fazla alınan mahallin 
zahrınde bulunan hava sahibi mümkün olduğu halde bedeli misille 
dükkân sahibine yer vermeğe mecbur olacak ve şayet dükkân hasbel 
istikame tamamile tarika tesadüf ederse istimlâk kanununa tevfikan 
bedeli bittahmin idarei belediyeden dükkan sahibine ita olunacak ve 
işbu dükkânın istimlâkile tarika kalbinden dolayı hava sahibi tabii 
tarika yüz peyda edeceğinden bunun için hava sahibinden şerefiye na-
mrile iktiza eden mebaliğ bittahmin idarei belediye hesabına istifa olu
nacak ve hava sahibi nizamından fazla yer gaib etmiş olduğu halde dahi 
bu fazlanın bedeli belediyece bittahmin hava sahibine verilecektir. 

Madde 35 — Ebniyei emiriye ve hayriye otuz ikinci ve otuz üçün

cü ve otuz dördüncü maddelerin ahkâmından müstesna olacaktır. Bun

lara merbut emlâk ve akar hakkında eşhas uhdesindeki emlâk ve akar 

misillû mevaddı mebhusenin ahkâmı cereyan edecektir. 
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ALTINCI FASIL 

Harikin meni vukuu tedabiri 

Madde 36 — Ocaklar ot taşı veya tuğladan kemerli ve bacası aşa
ğıdan yukarıya kadar tuğla veya som taş ve halis harç ile yapılıp ve 
derununa ağaç hatıl konulmayıp binanın damından akalli iki arşın 
yüksek olacak ve bir ahşap binaya muttasıl diğer bir ahşap binaya ya
pılacak bacalar yanındaki binaya iki arşın yakın olduğu halde inşa 
olunacak bacanın irtifaı dahi ahşap binadan iki arşın yüksek olacaktır. 
Ebniye dahilinde yapılacak sair nevi ocaklar dahi bu surete tevfikan yapı
lacak ve etrafı birer arşın olarak ahşabdan tecrit olunacaktır. 

Madde 37 — Soba ve kahve ocağının ön tarafları lâakal sekiz par
mağa kadar mevaddı madeniye ile döşenecek ve yeniden inşa olunacak 
kârgir binalarda soba boruları ebniyenin içinde yapılacak ocaklardan 
geçirilecektir mevcud olup bu yolda soba ocakları bulunmayan ve ye
niden yaptırılması kabil olmayıpta dışarı çıkarılması zarurî olan ebni-

yede soba borularile duman geçen borular her taraftan altı parmak ah
şaptan baid olacaktır. 

Madde 38 — Ahşab içinden geçirilecek boruların kutrundan boru
nun geçeceği deliğin kutru iki parmak vasi olacak ve deliğin açık kalan 
mahalli saç tahta veya tuğla ile kapatılacaktır. 

Madde 39 — Ahşab döşemeden geçecek madenî borular künü 
içinden geçip arası iki parmak açık bırakılacak ve ahşab binanın kat
larında mutbah inşası caiz olmayacaktır. 

Madde 40 — Hanlar tonuzlu veyahud demir kirişli som kârgir olacak 
ve oda haricine ve hanın meydanına ahşab ebniye yapılmayacaktır muta
sarrıfların ekseriyeti arasile han meydanının ortasına kârgir dükkân in
şâsı caiz olabilir ise de cevanibi erbaasile han dıvarının iç yüzü ara
sında lâakal sekiz arşın fasıla bulunacaktır. 

Madde 41 — Fırın ve hamam ve fabrikalar île derununda gece iş 
işlenilen ve ateş kullanılan dükkânlar dıvar ile muhat ve kapılar ile 
kanad ve kepenkleri saç kaplı olacak ve dökmeci ve demirci fabrika ve 
dükkânları tonuzlu veya demir kirişli kârgir ve kapısile kepenği demir 
olacak ve alelûmum dükkânların damları ya madenî bir şey ile kapla
nacak veya harç ile kiremit bastırılacaktır. 

Madde 42 — Kâğıt ve bez parçaları ve fırıncıların kullandığı ta
laş ve ot ve tahta parçaları ve mevaddı müştaile vazolunacak mağazalar
la kereste ve kömür mağazaları mahzurdan salim olan yerlerde yaptırıl-
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mak üzere kârgir ve kapularile kepenkleri demir olacak ve zeytin yağı 
ve katran vesair mevaddı müştailei mayıa konulacak mağazaların zemi
ni sokağın sathından akalli beş arşın derin bulunacaktır. 

Madde 43 — Fırınlarda ve hamamlarda kullanılacak odun ile sa
tılık kereste ya kârgir mağazalara veya vasî meydana konulacak ve kö
mürcü mağazaları kârgir duvar ile tonuz kemerli veya demir kiriş ile 
tuğla ve kemerli olacaktır. 

Madde 44 — Ebniyenin üstüne tabtapuş ve mehtabiye yaptırılması 
mücaz ise de bunların zemini taş ve tuğla ve saç veya harç ile döşetti-
rilecektir ahşab ebniyede zemini saç olmak üzere tabtapuş yapılacağı gi
bi etrafı demir çubuklu olacaktır. 

Madde 45 — Sokaklardan geçen ana lâğımlarile umumî su yolla
rının ve umuma aid gaz borularının inşaat ve tamiratı masrafı aid ol
duğu devairi resmiye ile kumpanyalar tarafından tesviye olunur zikrolu
nan tesisattan hanelere ayrılan 'hususî lâğımlar ile su yolları ve gaz 
boruları inşaat ve tamiratı tamamen ashabı emakin ve akarata aiddir 
şu kadarki bu gibi inşaat ve tamiratı hususiye devairi belediyenin tahtı 
nezaretlerinde icra kılınacak ve işbu hususî lâğımların kulakları eb
niyenin so'kak cihetinde bulunan hududunu tecavüz etmeyerek ana lâ
ğımına raptedilecektir. 

Madde 46 — Müsrifi harab ve tehlikeli olan veya fena yapılmasın
dan dolayı yıkılması meczum bulunan duvar ve binaların hedmi için 
idarei belediye tarafından on beş gün müddet tayinile sahibine iki defa 
ihtarname gönderilip müddeti mezkûre zarfında hedmettirmez veya
hud ihtarnameyi kabul ve imza etmez ise mahallesi eimme ve muhtar
larına mühürlettirildikten sonra ihtarnamelerin hıfzile devairi beledi
yece kaidei atiyeye tevfikan hedmettirilerek masarifi vakıası mahallesi 
imam ve muhtarları ve zabıta memuru hazır olduğu halde enkazından 
kifayet, mikdarınm furuhtile ondan tesviye olunacaktır. 

Bu misillû harap bina ve dıvariaraı tehiri hedmi mucibi tehlike 
olupta derakab hedmi iktiza edeceği muayene memurları tarafından res
men ve tahriren beyan olunduğu halde hemen hedmetmesi sahibine teklif 
olunarak etmediği surette muayene eden keşif memurları ve yapı kal
faları ve mahallesi imam ve muhtarları ve civarı zabtiye merkezi zabiti 
tarafından bir mazbata tanzimale cümlesi tarafından temhir olunarak 
ve zikrolunan ebniye yıktırılarak masrafı yukarıda gösterildiği veçhile 
tesviye olunacaktır. 
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YEDİNCİ FASIL 

Tamiratı memnua 

Madde 47 — Bilcümle sokaklarda irtifaı yerden beş arşından akal 
olan şehnişinlerin tamiri memnudur. 

Madde 48 — Hattı istikametleri kararlaşan sokaklarda geri çekil
meğe mecbur olan ebniye yüzünün üst katlarının tamiri mücazdır fakat 
zemin katına dokunulmasa bile kafes suretile vuku bulacak tamiratı 
külliyenin icrası ebniyeden tarika kanunen muayyen olan mikdarda yer 
terk ettirilmedikçe memnudur. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Ruhsat tezkeresi 

Madde 49 — Ebniye inşa ve tamir edenler dokuzuncu fasılda gös
terilen rüsumu muayyeneyi tediyeye mecburdur rüsumu muayyenenin 
makbuz senedi ruhsat tezkeresi makamında tutulacak ve yedinci fasılda 
muharrer ahvalden maada ameliyatta serbest olup işbu kanunun ahkâmı 
fenniyesine tevfiki hareket edecektir. 

Madde 50 — Gerek müceddeden ebniye inşası ve gerek tamir için 
verilecek ruhsat tezkereleri ashabının emlâk vergisi ve vakıf karesi ile 
tanzifat resmi alındıktan son rai ita olunacaktır şu kadarki müstecire 
aid olan tanzifat resmi müstecirlerden alınacaktır. 

Madde 51 — Ebniye inşa ve tamir edenler aleyhinde ebniyeden 
dolayı ameliyatın tatili istida olundukta sahibi bina ile bilmuhakeme hak
sız çıktığı halde zarar ve ziyanını tazmin edeceğine dair müstedi yedinden 
devairi belediyece bir sened ve muteber kefil alınarak yalnız müddei-
nin tatilini istediği mahallerin ameliyatı onbeş gün müddetle tatil edile
cek ve bu müddet inkizasında tatilin mahkemece bir vakit tayinile de
vam ettirilmesi sureti resmiyede idarei belediyeye bildirilmez ise on al
tıncı günü ameliyatın devamına ruhsat verilecektir. 

DOKUZUNCU FASIL 

Ebniye insa ve tamiri rüsumu 

Madde 52 — Yapılacak her nevi binanın zemin katının beher mu
rabba arşınından on para resim alınacak ve bina her kaç kat olur ise 
beher kat için bir misil zam olunacaktır. 
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Madde 53 — Tariki am üzerine yapılacak cumba ve şehnişinlerin 
her katı için iki arşın uzunluğuna kadar olanları resimden muaf o lup 
tecavüz ederse fazlasından beher arşın için yirmişer kuruş resim alına
caktır. 

Madde 54 — Ev altı ile sarnıç ve su hazinesi ve kuyu ve mahzen 
ve pancur ve ahşap ve demir parmaklık ve kiremit aktarması ve balkon 
tamiri ve asma çardağı ve tahta perde ve bostan dolablan ve bahçelerin 
dahilî sed duvarları resimden muaf olacaktır. 

Madde 55 — Ebniyeli ve ebniyesiz arsaların muhafaza duvarların
dan yalnız tulünün beher arşını için yirmi para ve müdkirat ve mağaza 
ve fabrikalarının ebniyesinden işbu kanun mucibince bina resmi alındık
tan başka her bir kazanın vaz'ı için bin ve tamir veya tebdili halinde 
dahi iki yüz elli kuruş resim alınacaktır. 

Madde 56 — Bilcümle meabit ve mekâtib ve kışla ve hastahaneler 
misillû ebniyei emiriye ve hayriye inşa ve tamirinde Tesim alınmıyacak 
isede her halde meccanen bir kıt'a ruhsat tezkeresi verilecektir bunlara 
merbut emlâk ve akar hakkında eşhas uhdesindeki emlâk ve akar mua
melesi icra edilerek her nevi harç ve resim ahzolunacaktır. 

Madde 57 — »Kafes suretile tamirden inşa resminin nısfı ve tami
ratı adiyeden zemini elli arşın kadar olan hanelerden beş kuruş ve elli 
arşından yüz arşm terbiine kadar olan hane için on kuruş ve yüz ar
şından ziyade olup müştemilâtı olmıyan haneler için otuz kuruş ve 
yüz arşından ziyade olmakla beraber müştemilâtı olanlar için kırk ku
ruş resim alınacaktır. 

Madde 58 — Zemini otuz arşın terbimde edan dükkânların tamiri 
için on beş ve ziyadesi için otuz kuruş resim alınacak ve hane tahtında 
bulunan dükkânların tamirine hane tamiri için alınan tezkerelerin hük
mü olmayıp bunların her biri için ayrıca tezkere alınacaktır. 

Madde 59 — Çarşı hamamı camekânınm ve ahır ve amele odası 
ve cameşuyluk ve külhan misillû müştemilâtının her birinin tamiri 
için otuz ve derunu hamamın tamirinde yapılacak mahal kaç zira ise 
bunun beher ramdan bir kuruş resim ahzo)unacaktır. 

Madde 60 — Han derununda bulunan oda ve mağazaların tami
rinde zemini otuz arşın terbiinde olan için on beş ve ziyadesi için otuz 
kuruş resim alınacaktır. 

Madde 61 — Bostan ve ebniyeli bahçe duvarlarının tamiri için on 

kuruş resim alınacak ve ebniyeli bahçenin binasının »tamiri için tezkere 
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alınmış ise muhafaza duvarının tamiri dahi anınla icra olunup ayrıca 
tezkere alınmıyacaktır. 

Madde 62 — Taşralarda on bine kadar nüfusu bulunan kasabalar
da Dersaadette alman ebniye resminin beşte biri ve on binden yüz bine 
kadar nüfus olan şehir ve kasabatta nısfı ve yüz binden fazla nüfus 
bulunan şehirlerde tamamı alınacaktır. 

Madde 63 — Tamirat ruhsatı için alman tezkerenin tarihinden iti
baren bir sene hükmü olacaktır. 

Madde 64 — Devairi belediye hududu dahilinde bulunan çiftlik
lerde yapılacak dam ve ahır ve samanlık ve çiftçi odası misillû ziraata 
müteallik binalar ebniye rüsumundan muaf ve müstesnadır. 

ONUNCN FASIL 

Rüsumu keşfiye 

Madde 65 — Keşifleri şehremaneti marifetile icra olunan cevami 
ve mekâtib ve kışla ve hastaneler misillû ebniyei hayriye ve emiriye ve 
vakfiyenin inşaat ve tamiratından resim alınmayacaktır. 

Madde 66 — Ebniyei hayriye ve emiriye ve vakfiyenin keşif ve mu
ayeneleri için şehremaneti tarafından gönderilen kalfalara keşfettiren 
tarafından iktidarlarına ve mevsime göre on kuruştan elli kuruşa kadar 
yevmiye ve vapur navlu ve beygir ücreti misillû masarif verilecek vesair 
keşifler için gönderilen kalfalara dahi bu suretle yevmiye masarif 
verilecektir. 

Madde 67 — Keşfolunan ebniyei hayriye ve emiriye ve vakfiye ema
neten inşa ve tamir ettirileceği veya inşa ve tamirinden sarfı nazar olun
duğu takdirde dahi keşfe giden kalfaların yevmiyesi alınacaktır. 

Madde 68 — Eytama aid emlâk keşiflerinde kıymeti bin kuruştan 
yirmi bin kuruşa kadar olanlarından yirmi beş kuruş ve yirmi binden 
yukarısından her bin kuruşta elli para harç alınacaktır. 

Madde 69 — Ahadı nas ile kalfalar beyninde olan müfredat keşif
lerinin beher yüz kuruşunda yirmi para harç alınacaktır. 

Madde 70 — Münazaat keşiflerine gönderilen mühendis ve kalfa
lar için yevmiye ellişer ve mübaşir için yirmi beş kuruş alınıp emanet 
veznesine teslim olunacaktır. 

Madde 71 — Yetmişinci maddede muharrer yevmiye sahibi dava
dan peşin olarak istifa olunacak ve mahkemeye gidilmek lâzım gel
dikte nısfı alınacaktır yapılacak resim ve haritalar meccanen verileceği 
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misillû sahibi davanın fakrü hali tebeyyün ettiği surette yevmiyenin 
nısfı alınacaktır. 

Madde 72 — Ham yerlerin tahdidi ve haritasının tersimi zımnında 
beş bin arşına kadar maktuan iki yüz kuruş ve ondan fazla mikdannın 
beher arşınından bir para ahzolunacak ve arazii emiriye ve mevkufe dahi 
bu kaideye tâbi olacaktır. 

Madde 73 — Ham yerlerin mahalle şekline konulması için harita 
tanziminde beş bin arşına kadar beher arşın için dört para ve beş bin
den on beş bine kadar olan mikdarından beher arşında üç para ve andan 
yukarısı için beher arşında iki para harç alınacak ve arazii emiriye ve 
mevkufe dahi bu kaideye tâbi olacaktır. 

Madde 74 — Niza vukuu ile ebniye tatili veya celb ve ihzar için 
gönderilen mübaşirlerin ücreti olmak ve haksız çıkan tarafa aid bulun
mak üzere yirmi beş kuruş müddeiden alınacaktır. 

Madde 75 — Ebniyei emiriye ve vakfiye keşiflerine gönderilen me
murlara sur dahilinde ise bir şey verilmeyip harici sur ise vapur üc
reti ve hayvan kirası gibi icab eden masarif aid olduğu daireden veri
lecektir. 

ON BİRİNCİ FASIL 

Münhasıran İstanbul ve Bilâdı selâse ebniyesi 

Madde 76 — İstanbul cihetinde Un Kapanı Köprüsünden bed ile 
Zeyrek yokuşu başından Çinili Hamam Caddesile Saraçhane başında 
Dört yol ağzından Horhor Caddesine ve andan Aksaray karakolhanesi 
önile Langa Caddesinde Cellâd Çeşmesine ve yine andan Langa yeni 
kapısına kadar olan caddenin sol ciheti kamilen ve işbu hattın sağ ta
rafı ile Saraçhane başında Dört yol ağzından bed ile Fatih camii şerifi 
Çörekçi kapısından Zincirli kuyu Caddesile Edirne kapısına ve yine Fatih 
camii şerifi Boyacı kapısından Çarşamba karakoluna ve Aksaray kara-
kolhanesinden Yusuf paşa ve Taşkasap Caddesile Topkapı ve Cellâd 
Çeşmesinden Etyemez ve Samatya Caddesile Yedikuleye ve Kapanı Da-
kikden Eyyübe müntehi caddenin yemin ve yesarında müceddeden inşa 
olunacak ebniye üç nevi olacaktır. 

Birinci nevi: Tarik zeminine değin temel inşa olunduktan sonra 
her binanın ikinci katının nihayetine kadar etrafı erbaa duvarları lâakal 
birer buçuk ve üçüncü katı bir tuğla arzında olmak ve derun bölmeleri 
ikinci kat nihayetine kadar sekiz parmak yani bir tuğla arzında ve an-
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dan yukarısı tuğlanın tulânisinde olarak dört parmak arzında bulun
mak üzere halis harç ile duvarlı ve putrel demirinden kirişli derunları çi
mento harcile nim kavis tuğla kemerli ve döşemeli ve sakfı işbu kiriş 
kemer ile mestur ve üzeri asfaltolu tam kârgir olarak inşa olunacaktır 
isteyenler asfalto yerine ikinci ve üçüncü nevi binalarda gösterilen su
rete tevfikan çatı yaptırmağa mezun olacaklardır. 

İkinci nevi: Kezalik halis harç ile temeli inşa olunduktan sonra 
ikinci katının nihayetine kadar etrafı erbaa duvarları lâakal bir buçuk 
ve ikinci ve üçüncü katı bir tuğla arzında bulunmak ve sakfından bir 
arşını mütecaviz duvarlı ve derun bölmelerile döşeme ve tavan ve sakfı 
ahşab ve sakf üzeri çamurlu harç ile tava kiremidi ferşli olmak üzere 
nim kârgir olarak inşa olunacaktır. 

Üçüncü nevi: Temelden sakfa kadar ahşab olarak inşa ve sakfına 
ikinci nevide gösterildiği veçhile çamurlu harç ile tava kiremidi vaz-
olunacak ve etrafı erbaasına her katta demir hançerlerle binaya rabto-
lunmak ve sakfdan bir zira mürtefi olmak üzere bir tuğla yani sekiz 
parmak arzında halis harç ile duvar yapılacaktır ve hattı mezkû
run sağ cihetinde kâin mahallâtta ahşap hane yapmak isteyenlere ya
pılacak binaların sağ taraflarında kendi arsası olmak üzere sekiz arşın 
arzında fasıla olduğu halde duvarsız olarak ahşab ve sekiz arşın arzından 
dûn veya bir binaya muttasıl olarak inşa olunacak binanın sağ cihetle
rine sakfdan mürtefi taşdan halis harçla duvar yapılmak şartile ahşab 
olarak inşasına ruhsat verilecektir. 

Madde 77 — Boğaziçinin sahil ebniyesile bağ köşklerinin bilâ kaydü 
şart ahşab olarak inşası caizdir. 

Madde 78 — Ahşab bina üzerine haddi kanuniyi tecavüz etmemek 
şartile yine ahşab olarak kat ilâvesi ve yapılacak katlara oda dahi in
şası caiz olacaktır. 

Madde 79 — Derununda ateşle icrayı san'at veyahud mevaddı müş-
teile hıfız ve furuht edilen dükkân ve mağazalar gerek yalnız olsun ve 
gerek hane tahtında demir kirişli ve tuğlalı bulunsun tonozlu ve demir 
kapı ve pencereli kârgir olacak ve ocakları hariç ve dahile bir gûna ma
zarratı olmamak üzere fennen tayin olunacak mevkiinde yapılacaktır. 

Madde 80 — Her hangi neviden olursa olsun bir binanın mücedde-
den inşasında kavaidi sıhhiye ve tahaffuziyece lüzum görülecek tedabir be
lediyeler tarafından tayin olunacak ve ebniye ashabı işbu kavaide itti-
baa mecbur olacaktır. 
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ON İKİNCİ FASIL 
Mücazat 

Madde 81 — Kalfa veya ebniye ashabı binanın inşasına mübaşeret
ten evvel mevkü ile nevini ve yapılacak her katın miktarı satbile yüzü
nün ve cumba ve şahnişinlerin tullerini mübeyyin idarei belediyeye ver
meleri iktiza eden remi mücessem ve payanda ve istidanın münderecatı 
hilâfında ameliyat icra eyledikleri ve mugayiri nizam olduğu tahakkuk 
eylediği halde bir altından beş altına kadar cezayı nakdî alındıktan sonra 
işbu ebniye kanunnamesine tatbı'kan tadil ve tesviyeye mecbur olacak 
ve yapmadığı halde belediye tarafından inşaatı tatil edilecektir. Bu hale 
üç defa mütecasir olan ebniye kalfası üçüncü defasında bir sene müd
detle kalfalıktan menedilecektir. 

Madde 82 — Kırk yedinci ve kırk sekizinci maddelerde gösterilen 
tamiratı memnuayı icraya mütecasir olan kalfalar birinci defasında 
altı ay ve ikinci defasında bir sene ve üçüncü defasında üç sene müddet
le mimarlıktan menolunacaktır. 

Madde 83 — İşbu kanun ile muayyen olan tezkere harcını tediye 
etmeksizin ameliyata bed edenlerden resmi mukannenden başka bir misli 
cezayı nakdî alınacaktır. 

Madde 84 — Seksen birinci maddede gösterilen resmi mücessem ve 
payanta hilâfında icrayı emeliyat edildiği tebeyyün ederse sahibi isti
dadan resmi mukannenden başka bir misli cezayı nakdî alınacaktır. 

Madde 85 — Ebniye kalfaları ebniyei umumiyenin suveri inşaîye-
sini mübeyyin neşir ve ilân olunacak şartname ahkâmına tevfiki hareket 
eyleyeceklerdir. 

Madde 86 — Yedi cemaziyelevvel 1280 tarihli turuk ve ebniye ni-
zamnamesile zeyli ve her nevi ebniyeden alınacak harç ve resim nizam
namesi ve rüsumu keşfiye hakkında 15 rebiyülevvel 1280 tarihli nizam
name ve İstanbul ve bilâdı selâsede yapılacak ebniyenin sureti inşaiye-
sine dair 12 muharrem 92 tarihli nizamname ile 23 zilhicce 99 tarihli 

ebniye kanunnamesi ahkâmı işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren mün
fesihtir. 

Madde 87 — Dahiliye Nezareti iş/bu kanunun icrasına memurdur. 

Maddei muvakkate 
31 inci maddede gösterilen haritai umumiyenin tanzimine kadar 

Boğaziçi ve Haliç sevahilinde yapılacak bina ve rıhtımlar sevahilin iyi-
caçı tahliyesine göre meclisi belediye taraflarından tensib ve tahdit edi
lecek dereceden ziyade denize çıkmıyacaktır. 
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No: 244 — Yemen Vilâyetince Memurin muhakematının 
ve Hazine ile mültezimin ve müteahhidin ve küfelâ 

beyninde mütehaddis deavinin Meclisi İdarede 
niyeti ve aşar bedelâtı tekasitinin sureti 

istifası hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 
Yemen Vilâyeti mahakimi nizamiyesinin ba iradei seniyei hazreti 

padişahî lâğvile vazaifinin mahakimi şer'iyeye havalesinden dolayı me
murin muhakematile Hazinei celile ve mültezimin ve müteahhidin bey
ninde vukua gelen deavide ukud ve muamelâtın vukuunu isbat için ibraz 
olunan sened tarafı hasımdan inkâr olunacak olur ise mazmununu ve 
hasbelusul makbuz senedi almak lâzım gelen teslimatı isbat için şah id 
talep olunması ve aşar nizamnamesine tevfikan talep olunan faizle 
masarifi muhakeme ve ücreti vekâletin dahi kabul ve istima olunmaması 
envai mehazir ve müşkilâtı dai olduğu gibi kaza ve liva mahakimi 
şer'iyesinden verilen ilâmatın 'talimatı mahsusasma tevfikan istinafı 
makamı meşihattan istizana mütevakkıf olmakla beraber istinaf ve tem
yiz için usulü muhakematı Hukukiye Kanununda münderiç istinaf ve 
temyiz müddetleri ilâtnatı şer'iyenin tebliğinden mi muteber olacağı 
bilinmediği ve mahakimi nizamiyenin lâğvinden mukaddem tanzim 
olunup temyizen nakzile ikmali noksanı için iade olunan ilâmat hak
kında ilâmı şer'î istihsaline kadar medyunlar ellerinde bulunan emval 
ve emlâki ahara bey ve ferağ ederek hukuku Hazinenin istifasına imkân 

kalmayacağı beyanile ne yolda muamele olunmak lâzım geleceği vilâyeti 
mezküreden istifsar olunması üzerine bu babta Maliye Nezareti Hukuk 
Müşavirliğinden tanzim olunan mütalea namenin bir suretinin gönderil
diğinden bahsile icrayı icabına dair Maliye Nezaretinin Şûrayı Devlete 
havale buyrulan tezkeresi melfufile beraber tanzimat dairesinde mütalea 
ve İslâhatı Adliye Komisyonu Riyesetile muhabere olundu. 

Mezkûr mütaleanamede memurin muhakematı nizamatı mahsu-
sası ahkâmınca mecalisi idareye mufavvaz olup vilâyeti merkumece ma
hakimi nizamiyenin ilgası eşhasa müteallik hukuku adiye ve şahsiye 
davalarının ahalinin ülfeti kad meleri veçhile mahakimi şer'iyede riâ
yeti maksadına müstenid olduğu zikrolunan iradei; seniyeden anlaşıl
dığı cihetle vilâyeti mezkûrece memurin muhakematı için mahakimi 
şer'iyeye müracaat lüzumuna! zehap olunmuş ise yanlış olacağından 
memurinin sıfata memuriyetlerinden mütevellid cezayı müstelzim fiil 
ve hareketleri vukuunda memurin muhakemesi nizamnamesile onu mü-
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fessir olan izahname ahkâmına tevfikan kemakân Mecalisi idarede muha
kemelerinin icrası ve asar nizamnamesinin otuz dokuzuncu maddesi hük
münce aşar taksitlerinin tahsili için mahakimden istihsali hükme hacet 
olmayıp vilâyeti mezkÛTede ahkâmı ilâmat hangi vasıta ile icra olun
makta ise mültezimin ile küfelâsından alınacak senedatı musaddakada 
muayyen tekasit bedelâtı bey'i emval ve emlâk ile istifa edilmek üzere 
o vasıtaya müracaat olunması lâzım geleceği ve hazinei celile ile mül
tezimin ve müteahhidin beyninde zuhur eden deaviye gelince hazinenin 
bilcümle ukud ve muamelâtı nizamiyesi ve teslimatı senede ve faiz ve 
masarifi muhakeme ve ücreti vekâlet gibi furuat dahi hükmü nizam ve 
mukaveleye merbut olduğundan akdi iltizamı isbat için şuhud tedariki 
esas muamelede bulunan memurinin tebeddülü gibi esbabdan naşi kesbi 
teazzur edeceği gibi teslimatın şühud ile isbatı cihetine gidilmesi de 
mültezimin ve müteahhidin tarafından bilâ sened dermeyan olunacak 
teslimat iddiasında hasmının beraetine hükmolunmak ve teslim olunan 
mebaliği sandık eminlerinden veya kabzeylediği iddia olunan memurlar
dan aramak lâzım gelip halbuki usul ve nizamatı maliye icabınca mal-
sandı/arına giren meblâğ için mah t um ve musaddok makbuz senedi ve
rilerek yevmiye defterlerine kayıd ve terkim edilmek iktiza ettiğinden 
mücerred şahadeti şahsiye üzerine hükmedilen akçelerden dolayı usulen 
ve nizamen onları mesul tutmak caiz olamayacağına ve faiz ve masarifi mu
hakemenin mahkûmu aleyhden ademi istihsali ise mültezimin ile küfe-
lâsının tediyei deyinden imtinalarına ve binaenaleyh bedeli aşarın kül
liyen bakayada kalmasına sebeb olacağına mebni hazinei maliyenin 
mültezimin ve küfelâsı ile olan davalarının nizamatı m ah su sası ahkâmı
na tevfikan Mecalisi İdarede rüyetine cevaz gösterilmesi münasib olacağı 
ve deavii mezburenin mecalisi idarede rüyeti tecviz olunmadığı halde 
çünki hazine aleyhinde sadır olan ilâmatın derecattan imran ba iradei 
seniye mer'iyülicra olan Hukuk Müşavirliği talimatı iktizasından bu
lunduğundan mahakimi şer'iyeden hazine aleyhine verilen ilâmatın 
üçüncü zeyil düsturda münderiç 22 teşrinisani 98 tarihli talimatta göste
rilen müddet zarfında istinaf ve temyizi hakkında dava vekili tarafından 
istida ve lâyihası tanzim olunarak hükümeti mahalliyeye bil'ita makamı 
meşihata irsal ile hazineye dahi malûmat ita olunması ve mahakimi niza
miyeden mukaddema verilip temyizen nakzile iade olunan ilâmat için 
mahakimi şer'iyeye müracaat edilmesi lüzumu gösterilmiştir. 

İslâhatı Adilye Komisyonu riyasetinin cevabında hazinei maliye
nin mültezimin ve mütaahhidin ile olan davalarının nizamatı mahsu-
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sasına tevfikan mecalisi idarede rüyeti usulü maliye ve nizamatı mevcu-
deye göre münasib ve menafii hazineyi dahi mucib olacağı bildirilmiş 
ve sureti muharrere dairece dahi muvafıkı maslahat görülmüş olmakla 
gerek memurin mubakematının ve gerek aşar tekasitinin tahsili ve ha
zinei celile ile mültezimin ve müteahhidin ve küfelâ beyinlerinde tahad-
düs edecek davaların Mecalisi İdarede rüyeti hususuna bilistizan iradei 
seniyei Hazreti Padişahı müteallik ve şerefsudur buyrulduğu halde ifayı 
muktezasının Yemen Vilâyetine iş'arının Dahiliye Nezaretine havalesi 
ve hazinece ona göre muamele olunmasının Maliye1 Nezaretine iş'arı 
ve tarafı meşihatpenahiye ve Adiliye Nezaretine malûmat itası tezekkür 
kılındı. Olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

5 muharrem 1308, ve 29 temmuz 1307 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bedegânemizde kıraet 
ve mütalea olunan işbu mazbatasında gösterildiği veçhile Yemen Vilâ
yeti mahakimi nizamiyesinin ba iradei seniyei hazreti mülkdarî lâğ-
vile vazaifinin mahakimi şer'iyeye havalesi e^haıa müteallik hukuku adiye 
ve şahsiye davalarının ahalinin ülfe!) kadimesi veçhile mahakimi şer'iyede 
rüyeti maksadına müstenid olduğundan memurinin sıfatı memuriyetlerin
den müteveilid cezayı müstelzim fiil ve hareketleri vukuunda muhake

melerinin ve hazinei celile ile mültezimin ve mütaahhidin beyninde zu
hur eden daavinin nizamatı mahsusası ahkâmına tevfikan mecalisi ida
rede rüyeti ve aşar nizamnamesi hükmünce aşar taksitlerinin tahsili için 
mahakimden istihsali hükme hacet olmadığından vilâyeti mezkûrede ah
kâmı ilâmat hangi vasıta ile icra olunmakta ise mültezimin ile küfelâ-
sından alınacak senedatı musaddakada muayyen tekasit bedel âtının da
hi o vasıta ile istifası münasib ve menafii hazineyi mucib olacağından 
bermucibi mazbata iktizayı hâlin ifası meyanei âcizanemizde dahi müt-
tehiden tezekkür ve tensib olunmuş ise de olbabda ve katıbei ahvalde em
rü ferman hazreti veliyülemir efendimizdir. 

21 muharrem 1309, 14 ağustos 1307 

Arz tezkeresi 

Yemen Vilâyetince memurin muhakematının ve hazinei celilei ma
liye ile mültezimin ve mütaahhidin ve küfelâ beyinlerinde tahaddüs ede
cek deavinin mecalisi idarede rüyeti ve aşari takasiti bedelâtının su
reti istifası hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Meclisi Mah
susu Vükelâdan müzeyyel mazbatası leffen arz ve takdim olunmakla 
münderecatı hakkında her ne veçhile irade buyurulursa mantuku münifi 
infaz olunacağı beyanile.... 

21 muharrem 1309, 14 ağustos 130? 
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İradei mübelliğ Hamiş 
Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyurulan işbu 

tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenahi şerefsüdur buyurulmuş olmakla olbabda. 

22 muharrem 1309, 25 ağustos 1307 

No: 245 — Dersaadet Bankası Nizamnamesinin 
15 ve 20 nci maddeleri 

29 muharrem 1309, 22 ağustos 1307 

Madde 15 — Şirketin umur ve mesalihi Dersaadette ikamet, ve beş 
sene müddetle ifayı memuriyet etmek üzere lâakal dört azadan mürek
kep bir meclis marifetile idare olunacak ve meclisi mezkûr azası hitamı 
memuriyetlerinde betekrar intihab olunabileceklerdir. 

Meclisi idare azasının adedi dokuzdan ziyade olmamak üzere her 
ne vakit olur ise olsun tezyid olunabilecek; ve fakat yeniden tayin olu
nacak aza cemiyeti umumiye tarafından kabul ve tasdik olunmadıkça 
ifayı memuriyete mübaşeret edemeyeceklerdir. Azayı cedide işbu nizam
namenin 20 inci maddesi ahkâmına tevfikan ifayı vazife edeceklerdir. 

Madde 20 — Meclisi idare azası şirketin işine göre icabettikçe içti
ma edecekler, ve şirketin hüsnü tesviyei mesai ibine hasrı evkat ve sarfı 
mesaii kâmile eylemeğe mecbur olacaklardır. Ve eğer şirketin menafiine 
muvafık olacağı meclisçe mütalea olunduğu halde diğer bir şirketin idare 
meclisine dahil olmaları caiz olacaktır. Meclisi idarede müzakere olunan 
mevad hakkında ekseriyeti ara ile karar verilecek ve tesavii ara zuhu
runda reisin bulunduğu taraf tercih edilecektir. Müzakeratın mer'i tutul
ması için heyeti meclisden üçünün hazır bulunması kâfi olacaktır. 

No: 246 — Eren ve Merdiven Köyleri ahalisinin dahi 
askere alnım alan hakkında 

Kartal Kazası idaresinde bulunan Eren ve Merdiven Köyleri aha
lisinden asker alınmadığı cihetle müsteidi cinayat olan bir takım eşhas 
oralara yerleşmiş olduğundan şu halin önü alınmak için zikrolunan iki 
kariyeden dahi emsali misillû asker alınması lüzumuna dair Zabtiye Ne-

T. ı c t t . n 
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zaretinden vaki olan iş'ardan bahsile istifsarı muameleyi mutazammın 
makamı seraskeriden varid olan tezkere meyanei bengânemizde kıraat ve 
mütalea olundu sureti iş'ara göre mezkûr kariyeler ahalisinin hizmeti as
keriyeden muafiyetine dair iradei seniye kaydı bulunamayıp Ahzias-
ker Kanunname! Hümayunu ahkâmı iktizasınca ise yalnız Dersaadet ve 
bilâdı selâse ahalisi hizmeti askeriyeden muaf olarak karyeteyni mez-
kûreteynin istisnaiyeti hakkında bir gûna kayıd ve sarahat olmadığı ve 
Kartal Kazasına tâbi diğer kumdan asker ahzolunurken işbu kariyeler-
den alınmaması muamele ve tekâlifçe müsavatsızlığı mueib olduğu an
laşılmış ve esnayı müzakerede vaki olan ifadeye nazaran mezkûr kari-
yelerden asker alınmaması vaktile Üsküdara muzaf olmasından neş'et 
edip halbuki bunların elyevm Kartal Kazasına tâbi olduğu ve kazayı 
mezkûrun kurrai sairesinde Ahzıasker Kanunu ahkâmı icra kılınmakla 
beraber işbu kariyelerde meskûn muhacirinden dahi asker alınmakta 
bulunduğu cihetle zikrolunan kariyelerin yerlisinden Ahziasker Kanun-
namei Hümayunu ahkâmına tevfikan asker alınması muvafıkı adalet ve 
maslahat görünmüş olmakla olveçhile ifayı muktezasının tarafı seraske
riye havalesi müttehiden bittezekkür salifülbeyan tezkere leffen arz ve 
takdim kılındı ise de olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti 
veliyülemir efendimizindir. 

5 safer 1309, 28 ağustos 1306 

Arz tezkeresi 

Devletlû efendim hazretleri 
Kartal Kazası idaresinde bulunan Eren ve Merdiven Kariyeleri 

ahalisinden Ahziasker Kanunnamei Hümayunu ahkâmına tevfikan asker 
alınması hakkında makamı valâyı Seraskeriden varid olan tezkere üze
re Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata melfufile arz 
ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hususunda her ne veçlıile ira
dei seniyei Cenabı Padişahi şerefmüteallik Duyurulur ise mantuku celilı 
infaz olunacağı beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

5 safer 1309, 28 ağustos 1307 

Maruzu çakiri kemineleridirki 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri 
melfuflarile manzuru âli olarak mucibince iradei seniyei cenabı şeref-
müteallik buyurulmuş ve mezkûr kariyeler ahalisinden alınacak asker 
burada istihdam edildiği takdirde kariyelerinin kurbu cihetle bunlardan 
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bazılarının mütecasiri firar olması melhuz olduğundan zikrolunan iki 
kariyeden alınacak askerin üçüncü ve Dördüncü orduyu hümayunlarda 
istihdamı dahi cümlei emrü ferman Hümayundan bulunmuş olmakla 
olbabta emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

6 safer 1309, 29 ağustos 1307 

No: 247 — Menderes Nehrinin tathirile seyri sefaine salih 
bir hale ifrağı imtiyaz mukavele ve şartnamesi 

Menderes Nehrinin tathirile seyrisefaine salih bir hale ifrağı 
imtiyazına) dair mukavelename 

Bir taraftan Devleti aliye namına hareket eden Nafıa Nazın saa
detlû Hüseyin Tevfik Paşa hazretleri ile diğer taraftan tebaayı Devleti 
aliyeden Ohannes Samancı Abdullah efendi ile Mösyö Natandrikos 
beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır 

Madde 1 — Menderes Nehirinin Bahri Sef it ile Aydın ve Sarayköyü 
arasında ve daha ilerlerinde ve nehri mezkûre munsab olup lâakal yir
mi santimetre su çeker sefainin işletmesine salih olan enhar üzerinde 
vapur ve yelken gemisi ve kayık ile ve sal veya yedek usulile münha
sıran yolcu ve emtia nakli ve mezkûr Menderes Nehri mansabında yolcu 
ve eşya tahmiline mahsus birde limanın ihtiyari olarak inşası için şeraiti 
atiyeye tevfikan tarafı Devleti aliyeden mumaiieyhima Samancı Abdul
lah efendi ile Mösyö Drikosa imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı ali tarihinden itibaren sek
sen senedir. 

Madde 3 — Ashabı imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelenamenin 
teatisi tarihinden itibaren iki sene müddet zarfında şartnamede beyan 
olunduğu veçhile keşfiyatı katiye üzerine mükemmel harita ve lâyihasını 
tanzim ile Nafıa Nezaretine takdim edeceklerdir. Ve Nezaret işbu ha
rita ve lâyihayı tarihi takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında bit-
tetkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde icab eden tadi
lât ve tashihatın icrasile tasdik eyleyecektir. 

Madde 4 — Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı taraflanna 
aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden iki buçuk sene müd
det zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanın tasdiki tarihinden 



1060 

itibaren on sene müddet zarfında i'kmal eylemeği taahhüd ederler ame
liyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik olu
nan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır fakat esbabı mücbire-
den münbais halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı ameliyat 
nekadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi okadar temdid 
edilecek ve şukadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal Hükümeti 
mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeye ashabı imtiyaz mecbur 
bulunacaklardır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icraiyesini ve hi
tamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve müddeti 
imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüsnü 
halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vasıtasile mua
yene ve teftiş eyleyecektir işbu teftiş ve muayene masarifine mukabil 
ashabı imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren 
müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah bemah tediye olunmak üzere 
seyrisefaine kabil bir hale vaz olunan enhar için kilometre başına senevi 
Nafıa Nezaretinin emrine bir aded Osmanlı lirası ita edeceklerdir. 

Madde 6 — İmalât ve müteferriatımn inşası için gerek memaliki 
Devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve tedarik olunacak 
olan taş ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makine ve edevat 
vesair levazımat gümrük resminden muaf tutulacağı gibi imalâtı mez

kûrenin müddeti imtiyaziyesi zarfında arazi ve sermayesile varidatı üze
rine bir gûna vergi tarh olunmayacak ve işbu mukavelename ile merbut 
şartname damga resminden vareste olacaktır. 

Madde 7 — Ashabı imtiyaz imalâtın icrasile tamiri için lâzım ge
len keresteleri nizamatı mahsusuna tevfikan civar mirî ormanlarından 
kat edebileceklerdir. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali ashabı imtiyaz tarafından ihbar olun
dukta ve 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 komis
yonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kaideyi fenne muvafık 
ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu ko
misyonun tanzim edeceği Tapor üzerine Nafıa nezareti tarafından katiyen 
kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Ashabı imtiyaz imalât ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrike»ini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
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kendilerine aid olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza 
edecektir aksi halde vukuunda şartnamenin on yedinci madde» muci
bince muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Ashabı imtiyaz seyrisefainin umuru zabıta ve hüsnü 
muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tan
zim olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti aliyeye tevfiki hareket 
etmeğe mecburdur. Ashabı imtiyazın kusurundan naşi imtiyazı ita olu
nan enharın bir kısmı veya mecmuu üzerinde nakliyat tatil olunduğu 
halde Hükümet masarif ve zarar ve hasarı ashabı imtiyaza aid olmak 
üzere bunun muvakkaten işletilmesini temin için şartnamenin on altıncı 
maddesine tevfikan tedabiri lâzime ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Ashabı imtiyazın talebi üzerine beher kısmı beş ki
lometreden akal olmamak üzere ameliyatın kısım kısım kabulü muvak
kati icra olunabilecek ve bu kısımlarda işletilecek vapur ve yelken 
gemisi nakliyatı için kabulü muvakkat tarihinden itibaren müddeti im
tiyaziyenin hitamına kadar ashabı imtiyaz tarifeye tevfikan ücret ahz 
edeceklerdir. 

Ashabı imtiyaz taraflarından kayık ve sal işletilmesi hususu kabulü 
muvakkate muallak olmayıp bunları ameliyata mübaşeret olunduktan 
sonra işletmeğe ve onlar için Hükümeti seniyece tasdik olunacak tarifei 
mahsusası mucibince ücuratı nakliye ahz etmeğe mezun olacaklardır. 

Madde 12 — Müçtemian veyahut münferiden vuku bulacak asa
kiri berriye ve bahriye ile edevat ve levazımatı harbiye ve mahpusin 
ve mahkûmin ile sair memurların ve posta çantalarının sevkiyat ve 
nakliyatı hakkında şartnamenin beşinci faslında gösterildiği veçhile 
amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 13 -— Ashabı imtiyaz teahhüdatı vakıasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında matbu şirket ni
zamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir (Anonim) Şirketi teşkiline 
mezun ve mecburdurlar. 

Madde 14 — Ashabı imtiyaz teahhüdatı vakıalarının icrasını te-
minen fermanı âlinin astarı kendilerine tebliğ olunduğu tarihten itibaren 
bir mah müddet zarfında bankı Osmaniye ya nakden veyahut piyasa 
fiyatile esham olarak bin beş yüz aded Osmanlı lirası kefalet akçesi 
tevdi edecekler ve şukadar ki esham tevdi eyledikleri halde tedenni! 
fiyattan dolayı terettüp edecek noksanı ikmal edileceği bank tarafından 
teahhüd ettirilecektir ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu mü-
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takib fermanı âli kendilerine teslim olunacaktır işbu kefalet akçesi 
ameliyat katiyen kabul olunduktan sonra iade olunacaktır. 

Zikrolunan bir mah müddetin inkızasına değin ashabı imtiyaz 
kefalet akçasını tevdi etmedikleri halde kendilerine ihtara hacet olmak
sızın hakkı imtiyazdan sakit olacaklardır. 

Madde 15 — Devleti âliye müddeti imtiyaziyenin otuz senesinin 
mkizasından sonra her vakit imtiyazı mubayaa etmek salâhiyetini haiz 

olacaktır. İmalât hangi senede iştira olunacak ise andan evvelki beş 
sene zarfında vuku bulan hasılatı gayri safiyenin miktarı muta
vassıtı bulunarak anın yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti im
tiyaziyenin hitamına kadar her sene ashabı imtiyaza ifa edecek ve işbu 
tekasiti seneviyenin evkatı muayenede tediyesi tarafı Devletten temin 
ve bu hususa dair bir mukavelei mahsusa tanzim edilecektir. İmalâtın 
Devlete teslimi ve eşyanın mubayaası ve levazımatı mevcudenm iştirası 
hususunda şartnamenin on dokuzuncu maddesinde gösterildiği veçhile 
muamele olunacaktır. 

Madde 16 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukda Devleti âliye 
ashabı imtiyazın kurutulmuş bataklıklar ve sevri sefaine kabil bir 
hale vaz olunan nehirler ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde 
bulunan kâffei hukukumu haiz olacak ve bunların hasılatından istifade 
edecektir. 

Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile imalât ile 
müteferriatının Devlete teslimi ve edevat ve levazımatm sureti muba
yaası şartnamenin yirminci maddesinde münderiç ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 17 — Ashabı imtiyazın büyük ve küçük bilcümle memur ve 
müstahdemleri ve hademe ve amelesi tabaai Devleti Aliyeden olacaktan 
gibi Hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklar
dır ve hususile fes giyeceklerdir. 

Madde 18 — Ashabı imtiyaz nizamatı mevzuasına tevfiki hareket 
etmek ve bir gûna inhisar ve imtiyazı tazammun etmemek şartile nehir
lerin ciheteyninden itibaren on kilometre mesafeye kadar mahallerde de
miryol civarında taharri ve keşif edecekleri madenleri imal edebilecek
ler ve merbut oldukları nezarete müracaat ederek nizamı dairesinde 
kezalik on kilometre mesafeye kadar hatta civar olan ormanlarda hatap 
ve kömür ve kereste kat ve imal gibi muamelâtta bulunmaya salâhiyet
leri olacaktır. 

Madde 19 — Devleti Aliye işbu imtiyaz dairesinin ve şuabatının 
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lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbabda vuku 
bulacak masarif Devlete aid olacaktır. 

Madde 20 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan etika Dev
letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat ashabı imtiyaz bu hu
susta istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni buluna
caklardır. 

Madde 21 — Ashabı imtiyaz her nevi hasılatın şehrî cetvellerini 
Nafıa Nezaretine takdim edecekler ve hasılat defterlerini şartnamenin 
on yedinci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eyliyeceklerdir. 

Madde 22 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahakkuk 
etmeksizin ashabı imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mübaşeret 
etmedikleri veya başlayıp da ikmal eylemedikleri ve nakliyat ve işletmeyi 
tatil eyledikleri veyahut işbu mukavelenameden münbais taahhüdatı set
resini icra edemedikleri halde hukuku imtiyaziyelerinden sakıt olacak
lar ve bu halde şartnamenin 18 nci maddesinde gösterildiği veçhile se-
fainin muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzıma ittihaz olunacak ve 
ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan 
kefalet akçesi dahi tarafı Devletten zaptedilecektir. 

Madde 23 — Ashabı imtiyaz Devletçe tayin edilecek noktalar üze
rinde müfettiş ve gümrük ve posta ve zabıta memurlarının ikametlerine 
muktazi odaları meccanen tahsis etmeğe mecburdurlar. 

Madde 24 — Ashabı imtiyaz masarifi kendilerine aid olmak üzere 
sefain işlemekte olduğu nehirler boyunca telgraf direkleri ve telleri reks 
ve temdid edebilecekler ve fakat bunları seyrisefain umuruna ve demir
yola taallûku olmayan muhaberatı hususiyede istimal edemeyeceklerdir. 
Devleti Aliye mezkûr nehirler boyunca bir telgraf hattı temdid edecek 
olur ise ashabı imtiyazın telgraf direklerine raptedebilecek ve bu direk
ler kifayet etmediği takdirde seyrisefain muamelâtına sekte getirilmek-
sizin kendi masarifile nehirler boyunca başkaca direkler reks eyliyecek 
ve Devlet telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe mevkiflerde telgraf
hane memurları bulundurularak kezali'k yolun muamelâtı sektedar olma
mak üzere yalnız mühim ve müstacel olan muhaberatı resmiyeyi ima
lâta mahsus telgraflar ile teati ettirebilecektir. 

Madde 25 — Ashabı imtiyaz mücerred seyrisefain umuruna müte
allik mektup ve çantalarını Posta Nezaretine bir gûna resim vermeksizin 
kendi vesaiti nakliyelerile nakledebileceklerdir. 

Madde 26 — Ashabı imtiyazın birinci maddede tasrih olunan akaı 
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suların sağ ve sol caniblerinde beşer kilometre mesafe dahilinde mevcud 
bataklıktan tathir ve islâh ederek meydana çıkaracakları arazi ile yine 
mesafei mezkûre dahilindeki arazii haliyei emiriyenin tapu senedatı 
seyrisefain veya bataklık ameliyatı ilerledikçe peyderpey ashabı imti
yaza ita kılınacak ve on seneden ibaret olan müddeti ameliyat zarfında 
zikrolunan araziyi arazi kanunnamei hümayunu mucibince zer eylemeğe 
ashabı imtiyaz mezun olacaklardır. Müddeti muayyenei mezkûre hitam 
bulduktan sonra berveçhi muharrer gerek bataklıklardan kurtanlmış ve 
gerek arazii emiriyeyi haliyeden olup bermucibi kanun zer'ine ruhsat 
verilmiş olan mahaller şirket uhdesinde kalmayıp nama geçirilecektir. 

Madde 27 — Tathir ve islâh edilecek bataklıklar dahilindeki ma
hallere hakkı tasarruf iddiasında bulunanların istidalarını tahkik ve 
tetkike mübaşeret olunacağı tarih tarafı hükümetten mahallince ve Der-
saadetçe gazetelerle ve vesaiti saire ile ilân olunacak ve arazi kanun
namesinde tadad olunan azan meşrua ashabı müstesna olmak üzere ber
veçhi muharrer hukuku tasarrufiye iddiasında bulunanlar tarihi ilân
dan itibaren dokuz mah zarfında Hükümeti mahalliyeye müracaat etme
ğe mecbur olacaklardır. 

Madde 28 — Gerek sureti daimede ve gerek muvakkaten su altın
da kalıp tathir olunacak olan bilcümle arazi meyanında yerleri olduğunu 
evrak ve senedatı mutebere ibrazile isbat edenler uhdelerinde bulunan 
arazi için dönüm başına ashabı imtiyaza bir bedeli nakdî itasına mecbur 
olacaklardır. Bu bedeli nakdinin miktarı ameliyatın kat'î haritaları 
üzerine ameliyatı tathiriye masarifi umumiyesine nisbetle hükümetçe 
tayin edilecektir. Fakat hiç bir halde ashabı arazinin verecekleri bedel 
sureti daimede su akında olup tathir olunan arazi kıymetinin nısfını 
ve sureti muvakkatede su altında bulunan arazi kıymetinin dahi rub'unu 
tecavüz edemeyecek ve bu da arazi badettathir sahihlerine teslim olun
duğu esnada ashabı imtiyaza ifa kılınacaktır. Şu kadar ki ashabı arazi 
bedeli nakdiyi vermezler ise ana mukabil sulardan kurtarılan arazinin 
nısfını veya rub'unu ashabı imtiyaza terkile kusuru miktar araziye mu
tasarrıf olabileceklerdir. 

Madde 29 — Ashabı imtiyaz tasarruf edecekleri arazi üzerinde bu
lunan akar suları Devleti aliyenin kavanin ve nizamatı hâliye ve müştak-
beleşine tatbiki hareket etmek şartile diledikleri veçhile istimal edbi-
lecekleri misillû gerek mezkûr akar sulan ve gerek Menderes nehri ile 
ona munsab olup üzerinde seyri sefain tesis edilmiş olan sair nehirler su
larını ve inşa edilecek akıntı cetvellerini kezalik şeraiti mezkûre daire-
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sinde istimal ile mebhus nehirler civannda bulunan araziyi iska ve ora
larda fabrikalar dahi tesis ve inşa edebileceklerdir. Ancak hususatı mez
kûre hiç bir surette mezkûr cetveller sularının akıntısına mâni olmaya
caktır. 

Madde 30 — Ashabı imtiyaz mevaddı sabıkada muharrer enhar ve 
cedavül sahillerinde vaki olup efradın tahtı tasarrufunda bulunan arazi
yi ashabının talebi üzerine iska ve ameliyatı iskaiyeden dolayı ashabın
dan bedel ahiz ve istifa edebileceklerdir. Ancak işbu bedel hükümeti se-
niyece tarifei mahsusa ile tayin olunacak miktarı tecavüz etmiyecektir. 

Madde 31 — Ashabı imtiyaz seyrisefainin ıslahı zımnında nehir
ler boyunca her türlü imalâtı tahkimiyeyi icraya mezun olup imalâtı 
mezkûrenin icrasından sahilde bulunan emlâk ashabının dahi istifadesi 
melhuz olduğu halde ashabı imtiyaz gerek imalâtı mezkûrenin nevi 
ve sureti inşası gerek ashabı emlâkin olbabda vukubulacak masarife 
iştiraki hususlarında kendilerile bilistişare kadar ittihaz edebilecek ve 
her halde imalâtın lâyihaları Ticaret ve Nafıa Nezaretinin nazarı tas
vibine arzolunacaktır. Ashabı emlâk istekleri takdirde imalâtı mezkû-
reyi Hükümetten isti'hasl edecekleri mezuniyet üzerine kendileri dahi 
icra edebilecektir. 

Madde 32 — İşbu imtiyaz dairesi dahilinde elyevm mevcud olup 
efradı nas uhdesinde bulunmayan eskiden kalma rıhtım ve muhafaza 
rıhtımı ile liman gibi imalâtı bahriye ve nehriye ashabı imtiyaz tara
fından islâh ile imtiyaz müddetinin hitamına kadar istimal olunabile
cek ve bunların masarifi tamiriyeleri dahi ashabı imtiyaza aid ola
caktır. 

Madde 33 — Ashabı imtiyaz ameliyatı tathiriyenin hitamında bun
ların daima hüsnü halde muhafazasile tamirini temin zımnında sular
dan tahlie ve tathir edilen bilcümle arazi ashabından mürekkeb olmak 
üzere bir sendika heyetini teşkil etmeğe mecbur olacaklardır. 

Mezkûr sendika heyetinin vazaifi esasiyesi bir nizamnamei mahsus 
ile tayin kılınacaktır. Ashabı imtiyaz bataklıkların tathirile meydana 
çıkaracakları araziyi ve cetvelller sahillerinde inşa edecekleri fabrika
ları müşterilerinin sendika heyeti taahhüdatına iştirak etmeleri şartile 
«atabileceklerdir. 

Madde 3 4 — Gerek ashabı imtiyaz ve gerek makamına kaim ola
cak (Anonim) şirketi osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename 
ile merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden do-



1066 

layı Devleti aliye ile ashabı imtiyaz veya şirket beyninde veya ashabı 
imtiyaz ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her 
nevi ihtilâfat ve deavî işin aid olduğu mahakimi Osmaniyede rü'yet 
ve faslolunacaktır. 

11 safer 1309 ve 3 eylül 1307 

Şartname 

BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanındadır 

Madde 1 — Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendilerine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında 
Menderes nehrinin Bahri Sefid ile Aydın ve Sarayköyü arasında ve 
daha ilerilerinde bulunan mahallerini ve nehri mezkûra munsab olup 
lâakal yirmi santimetre su çeker sefainin işletilmesi mümkün olan ne
hirleri seyri sefaine ve yine nehri mezkûr ile ona munsab olan çayların 
coşmasile bataklık halini kesbetmiş olan arazinin kurutularak bunların 
dahi ziraate kabil bir hale konulması için muktazi olan kâffei imalât 
ve inşaatı icn» etmekliği taahhüd ederler. 

Madde 2 —• Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince ashabı 
imtiyaz icra edilecek ameliyatın mükemmel haritasını Nafıa Nezaretine 
takdim edecek ve mezkûr harita melfufatı âtiyeyi muhtevi olacaktır. 
Şöyle ki evvelâ seyri sefaine kabil bir hale vazolunacak nehirler ile 
kurutulacak bataklıkların ve civarlarının lâakal bir mikyasında 

bir kıt'a haritai umumiyesi. işbu haritada ameliyat icra olunacak ma
hallerde arazinin bilcümle arızaları aralarında münasib miktar fasıla 
bırakılarak bir takım hututu münbaniye i le gösterilecek ve mecrası islâh 
olunacak nehirler ile kurutulacak bataklıklar sularının adi ve feyzanı mİ-
yah zamanlarındaki en yüksek ve en alçak dereceleri dahi irae edilecektir, 
inşa edilecek cetvel ve sed ile ve kazık rekzi ve nehirler mecralarının 
tesviyesi ve kolların şeddi ve bendler ameliyatı ve ameliyatı saire ve 
eşya tenzil ve tahmili için inşa olunacak mevaki ile güzergâhları mezkûr 
haritada sürh ile irae edilecektir. 

Saniyen seyrisefaine kabil bir hale vazolunmak üzere mecraları 
ıslâh edilecek nehirler ile küşad edilecek cetveller ve yapılacak sedlerin 
tul itibarile beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında ol
mak ve derecei irtifalan sathı deryaya nisbetle tayin kılınmak üzere bir 
kıt'a maktaı tulânist. 
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Salisen inşa edilecek bilcümle imalât ile bendler ve cetvel ve akar 
suların maktaı arzanilerini irae eder iki yüzde bir mikyasında müfredat 
haritaları. 

Rabian suların ahvali hazırasına ve yapılacak imalâtın icrasından 
dolayı bilhesap melhuz olan fevaid ve muhassenata dair malûmatı havi 
lâyiha ile kâffei imalâtı mutasavverenin mesahai iptidaiye ve masarifi 
muhammenesini mübeyyin harita ve keşifnamesi. 

Madde 3 — Ashabı imtiyaz kabul ve tasdik olunacak harita ve lâ-
yihalarca icrasını tensib edecekleri tadilâtı teklif eyliyebilecekîer ise de 
tadilâtı mezkûre tarafı Hükümeti seniyeden kabul edilmedikçe mevkii 
icraya vaz edilemiyecektir. 

Madde 4 — İmalâtın cesameti feyezanı miyahda suların cereyan 
edebileceği surette tertib ve tayin olunacaktır. Mezkûr cedveller ile akar 
suların şivleri yağmurun tesirinden veya suların cereyanından dolayı 
bozulmayacak surette tesviye kılınacaktır. Adi topraklarda şivlerin kai-
desile irtifaı bir derecede olacak ve kayık mahallerde bunların meyil
leri irtifaına nisbetle onda bir derece olabilecektir. Toprağın yıkılıp çök
mesi melhuz olan mahallerde cetvellerin şivleri münasib surette taşlar 
ferşile veyahud taştan destek duvarları inşasile tahkim ve muhafaza olu
nacaktır. 

Madde 5 — Ashabı imtiyaz lüzum gördükleri halde tathir olunacak 
araziye feyezanı miyahdan muhafaza etmek için cetveller ve akar sular 
boyunca sedler inşa edebileceklerdir. Suların feyezanında sathı miyah
dan yükselmesi ve sedlerin ve suların tesirinden zedelenmesi mahzur
larının ref ve izalesi zımnında sedler ile cetvellerin sahili beyninde me-
safei kâfiye bırakılacaktır. Lüzumu takdirinde işbu sedler kazıklar rekzi 
veya eşcar garsi ile muhafaza olunacaktır. Salifüzzikir sedlerin sathı fil-
yası topraklar basılıp yerleşdikten sonra feyezanı miyahdan suların va
sıl olacağı derecei irtifadan lâakal elli santimetre kadar mürtefi bulu
nacak surette yapılacaktır. Bunların sathı ülyasından arzı iki metreden 
dûn olmayacaktır. Fakat bu derece arzı olan sedler zürraın mürur ve ubu-
runa hizmet edebildiği halde dört metreye iblâğ edilecektir, işbu sedlerin 
sathı maillerinin kaidelerile irtifaları iki ile üç nisbetinde bulunacaktır. 
Ve suların tesirile bozulması muhtemel olan mahallerinde çimen ekilerek 
veya taş ferşedilerek veyahut çalı çırpı vaz olunarak muhafaza edilecektir. 

Madde 6 — Nehrin mecrasında kazık rekzi ve coşkun suların üze
rinden aşabileceği bendler inşası ve nehrin lüzumsuz kollarının şeddi 
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misillû icra edilecek ameliyatı feyazanı miyaha dayanır surette yapıla
caktır. Ameliyatı mezkûre ileride tahkim olunmak ve lüzumu takdirin
de icabeden mahallerine kayalar vaz edilerek dayanıklı ve cüz'î bir mas
rafla hüsnü halde muhafaza edilebilir bir hale vazedilmek şartile şimdi
lik sureti muvakkatede çit vasıtasile icra edilebilecektir. 

Madde 7 — Ashabı imtiyaz cetveller ve su yol lan ve hendekler inşa 
ve küşad ederek ve sedler ile imalâtı saireye tesadüf eden mahallerde 
kapaklar yaparak rakid suların cereyanını temin edecektir. Ameliyatı 
türabiyeye mahsus toprak alınması için hendekler ve çukurlar küşadına 
lüzum görüldüğü halde bu misillû hendek ve çukurlar tathir ve tanzifi 
mümkün olmayan mahallerde açılacaktır. Mecralar ve su yolları ve hen
dekler vasıtasile sularını akıtmak mümkün olmayan çukur mahaller ağaç 
gars veya bendler inşasile tanzif ve tathir olunarak civar arazi ile emlâk 
muhafaza edilecektir. 

Madde 8 — Ashabı imtiyaz akar suların mecrası ve sefain yanaştırıla
cak mahallerin derecei matlubede tamik edilmesi için tarak ameliyatını 
icra edecektir. Seyrisefainin masrafsızca ve sureti kat'iyede icrasını temin 
zımnında işbu tarak ameliyatı balâda gösterilen ameliyatı saire ile beraber
ce icra edilecektir. Akar sulann ahvali icra edilecek ameliyatın sureti dai-
mede tamirinden başka ameliyata hacet mes etmiyerek sefainin müruruna 
müsaid surette bulundurulacaktır. Senenin her mevsiminde açık bulundu
rulması zımnında adî tarak ameliyatının ayrıca olarak tesisi imalât lâyi
haları Nafıa Nezaretinin nazarı tasvibine arz edilecektir. 

Madde 9 — Ashabı imtiyaz suların cerayanı için yapılacak cetveller 

ve sedlere müsadif olan yolların kemakân ibkasına mecbur olacaklar ve 

ameliyatın icrasından dolayı mürur ve uburu ahali munkati olmamak 

üzere iktiza eden mahallere muvakkat yollar ve köprüler inşa eyliyecek-

Ieri gibi kezalik eshabı mezkûreden dolayı akar sular geçidleri mürur 

edilmiyecek bir hale girer ise ashabı imtiyaz müddeti imtiyazın hitamına 

değin köprü ve sallar tesis ve onlar tamir ve hüsnü halde muhafaza ede

cekler ve bunlardan Hükümeti seniyece tasdik edilecek tarife mucibince 

mururiye resmi ahiz ve istifa eyliyeceklerdir. Kurutulacak arazinin zer 

ve işledilmesini teshil zımnında arazii mezkûre dairesinde bulunan akar 

sular bendlere müsadif mahallerde ve cetvel ve sedler üzerinde miktan 

kâfi yol ve büyük ve küçük köprüler inşa edilecektir. Mezkûr cetveller 

yol üzerinde mürur eylediği halde yapılacak su yolu gözünün arzı yolun 

ehemmiyetine göre üç metreden on metreye kadar tahalüf etmek üzere 
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ashabı imtiyazın teklifi üzerine ahvali mevküyeye göre tarafı Hükümeti 
Seniyeden tayin edilecektir. 

Demir ve ağaçtan ufkî kirişler ile yapılacak kemerli su yollarının 
noktai vasatisindeki irtifaı yolun zeminden itibaren lâakal beş metre ve 
kirişsiz kemerli su yollarını noktai vasatisindeki istifaı lâakal dört buçuk 
metre olacaktır. Küşad edilecek cetveller yolun altından mürur eylediği 
halde köprü korkuluklarının aralarındaki arz yolun ehemmiyetine göre üç 
metreden on metreye kadar tahalüf etmek üzere ahvali mevküyeye göre 
tarafı Hükümeti seniyeden tayin edilecektir. Mevcud olan yolların meva-
kii ile maktalarını tahvil ve tebdil etmek iktiza eylediği halde tebdil 
edilen aksamın iniş ve yokuşlarının meyli her halde atik kısımların de
recei meyillerinin haddi azamini tecavüz etmiyecektir. 

Madde 10 — Ashabı imtiyaz akar sular üzerinde mevcud bulunan 
köprü kemerlerini terfi veya tevsi edebilecekleri gibi sefainin mürurunu 
teshil zımnında bir veya müteaddid müteharrik kısımlar inşa eyliyecek
lerdir. Ancak imalâtı mezkûre için tensib edilecek tertibat ve tadilât 
Nafıa Nezareti canibinden badettasvib icra edilecektir. Ashabı imtiyaz 
seyrisefaine salih bir hale vazedilecek akar sular boyunda bulunan sed-
leri ibka veya hedim ve imha etmekte muhtar olacaklardır. Şu kadar ki 
bu sedlerden ruhsatı resmiye tahtında tesis edilmiş olanların ashabı im
tiyaz tarafından imhası halinde ashabına tazminat ita olunacaktır. As
habı imtiyaz arazii mütecavirece asla bir mahzuru olmamak ve seyrise
faine irası mümanaat edememesi zımnında tedabiri mahsusa ittihaz olun
mak şartile mezkûr akar sular üzerinde müceddeden sedler tesis edebile
ceklerdir. 

Akar sular üzerinde mevcud olup seyri sefaine iras mümanaat ede
cek olan münhedim köprü ayakları ve ağaç ve taş ve kum ve çakıl gibi 
mevanii ashabı imtiyaz ref eyliyeceklerdir. 

Madde 11 — Ashabı imtiyaz imalât sebebile cereyanına halel gel
miş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masariflerine ola
rak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf edeceği 
nehir ve çaylar ve cetveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne tat-
bikan medahil ve meharici ashabı imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Ne
zareti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 12 — Ashabı imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cins
ten edevat ve levazımat istimal, edecek ve inşaat ve edevatın gayet 
metin ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hare-
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ket eyliyeceklerdir. Akar sular umuma mahsus yollar ile hususî tarikler 
üzerine inşa olunacak küçük ve büyük köprüler ile su yolları ve tünel 
ve su mecralarının şivlerinde yapılacak destek ve kapaklar misillû kâf
fei inşaatı sınaiye su kirecile gayet muhkem surette kârgir olarak inşa 
olunacaktır. Şu kadar ki geçid ve köprü döşemelerile kapaklarının mü
teharrik olan aksamında ahşap istimal olunabilecektir. 

Madde 13 — Ashabı imtiyaz takdim edecekleri haritai umumiyeye 
cetvel ve sedler ve kazık ve destek ve kapaklar ve büyük ve küçük köp
rüler ile su yollarının ve sathı zemin geçidlerinin ve imalâtı sairenin eş
kâl ve hey'atını mübeyyin ve meşruh bir cedvel raptedeceklerdir. İmalâtı 
sınaiyenin haritaları iki yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 14 — Ashabı imtiyaz ameliyata mübaşeret etmezden evvel 
masarifi kendilerine aid olmak üzere feyezanı miyahda su basması muh
temel olan yerlerde vaki araziyi tahdid ettireceklerdir. İşbu tahdidi arazi 
hükümeti mahalliye tarafından tayin olunacak komisyonun tahtı neza
retinde ve alâkadaran veya vekilleri muvacehesinde icra olunacak ve 
tahdidi arazi haritasile musaddak suretleri imalâtın kat'î haritalarının 
hini takdiminde Nafıa Nezaretine takdim edilecektir. 

Madde 15 — Ameliyat kamilen hitampezir olduktan sonra ashabı im
tiyaz masarifi vakıası kendilerine aid olmak üzere imtiyaz dairesinde vaki 
arazi ve akar sular ve cetvel ve sed ve yol lan ve lâyiha ve haritaları tah
did ve (Kadastr) usulüne tevfikan haritasını tersim ve vaz'ı alâim ede
cek ve bundan başka yapılmış köprü ve imalâtı sınaiyei sairenin mu
fassal ve meşruh defter ve haritasını hükümet memurlarının tahtı ne
zaretinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde tutulacak (Prose-
verbal) lerin bir sureti musaddakasını Nafıa Nezaretine takdim eyliye
ceklerdir .işbu tahdidi araziden sonra Demiryolun aksamı mütemmime-
sinden olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhüe 
tahdid edilerek mezkûr haritada ve Proseverballerde işaret kılınacağı 
gibi marülbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye 
dahi Nafıa Nezaretindeki deftere kayıd ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

İmalâtın hüsnü halde muhafezasile işletilmesi beyanındadır 
Madde 16 — Ashabı imtiyaz tathir edecekleri arazinin tekrar ba

taklık haline rücuunu nen ve arazinin matlûp veçhile zer edilmesini ve 
sefainin mürur ve oburunu ve suların cereyanını temin zımnında alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahş olacak 
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bir surette bulundurmağa ve arazinin zer ve idaresinin tatilini ve kaza vu
kuunu icabettirir bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina edeceklerdir. 
Ashabı imtiyaz taraflarından işbu taahhüdatın ifasında teehhür ve mü-
sameha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar 
olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edip te icabını icra etme-
dikları surette masarifi ashabı imtiyaza aid olmak üzere imalât ve ara
zinin hüsnü hale vaz'ı için canibi hükümetten idaresine vaz'iyed oluna
rak tamiratı lâzime icra ve bu uğurda vuku bulacak masarif arazinin ha
sılatından istifa olunacak ve kifayet etmez ise ashabı imtiyaza ikmal 
ettirilecektir. 

Madde 17 — Ashabı imtiyaz işbu mukavelename ve şartname ile 
imtiyazı verilen şeylerin her nevi hasılatını mübeyyin mah bemah bir 
kıt'a defter tanzim ve Nafıa Nezaretine takdim edeceklerdir. Hasılatı 
gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde yolcular ile emtianın 
naklinden münbais 1^.. ^_ „ safiye ile beraber imtiyazı mezkûra 
aid bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile imalâtı vakıanın tarafı Devletten mubayaası 
hususlarında ve inkizayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 18 — Ashabı imtiyaz mukavelenamenin yirmi ikinci madde
sinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt oldukları 
halde olvakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan edevat 
ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak müzaye
deye konulacak ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde tekarrür 
eder ise anın marifetile hukukundan sakıt olan ashabı imtiyazın teahhü-
datı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüyazede tekarrür edecek bedelden müzayede masarifi tenzil 
kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan ashabı imtiyaza ita kılı
nacaktır. 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 ashabı imti
yaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın Devletin malı olacak ve kefalet 

akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı Devletten zaptoluna-
çaktır. 

Madde 19 —- Devleti aliye mukavelenamenin on beşinci maddesi 
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mucibince imtiyazı mubayaa eylediği halde olvakit mevcud bulunan ve 
işletilmesi için iktiza eden sefain ve tarak maıkine ve vagon ve toprak 
arabaları ve mahrukat vesair eşyayı menkulesinin kâffesini muhammin
lerin takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira edecektir. 

Madde 20 — imtiyazın müddeti munkaziye oldukta ashabı imtiyaz 
bilcümle imalât ve müteferriatı ve iskele ve mağazaları ve müfettişler 
için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sabit makina-
leri ve alelûmum bir sureti mahsusada ve umuru nakliyeye mahsus ol
mayan sair eşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâ bedel ve her 
gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile Devlete devir ve tes
lim edeceklerdir. Makina tarak ve vagon ve araba ve alâtı inşaiye ve ta-
miriye ve mahrukat ve her nevi levazımat gibi hattın işletilmesi için 
lâzım gelen eşyayı menkuleye gelince Hükümeti seniye bunları muham
minlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde mubayaa edecektir. Şu ka-
darki Devletin mubayaa edeceği levazımat seyrisefain vesairenin altı 

ay idare ve işledilmesi için muktazi olan miktarı mütecaviz olmayacak
tır. Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel imalât ile müte
ferriatı hüsnü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılır ise ashabı 
imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın seme
resi görülmez ise Hükümet derhal imalât ve müteferriatını yedi idare
sine alarak ashabı imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzımayı icra ile imalâtı 
hüsnü hale vaz etmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat 
masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası ashabı imtiyaza ita olunacak ve nok
san zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ucurat ile şeraiti 
müteferriası beyanındadır 

Madde 21 — Mukavelenamenin on birinci maddesi mucibince yolcu 
ve emtiadan alınacak ücuratı nakliye ashabı imtiyazın taleb ve teklifi 
üzerine Hükümeti seniyece tayin kılınacaktır. Mezkûr tarifeler tarafı 
Devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemeyecektir. 
Fakat tarifelerde tayin kılınacak nihayet miktarlar tenzil olunduktan 
sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilmedikçe 
betekrar nihayet derecelere terfi edilemeyecek ve ancak tarife tenzili ha
linde üç gün evvel ilân olunacaktır. 

Madde 22 — Tanzim olunacak ücuratı nakliye tarifelerinde para 
kuruşun kırkta bir cüz'ü ve kuruş dahi Osmanlı lirasının yüzde bir cüz'ü 
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itibar olunacaktır. Ancak ashabı imtiyaz memaliki mahrusai şahanede 
tedavül eden sair meskukâtı piyasa fiyatile ahz ve istifa etmeğe mecbur 
bulunacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 23 — Devleti aliye gerek münferiden ve gerek müçtemian ik
tiza eden mahallere nehren asakiri berriye ve bahriye ve muavene ve jan
darma ve polis ve zabtiye ile zatlerine mahsus ahmal ve eşkallerini ve 
hayvanlarını ve her nevi mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak vesaiı 
levazımı askeriye sevk ve irsal etmek istediği halde ashabı imtiyaz üme
rayı askeriye tarafından tahriren vukubulacak taleb üzerine sefaini mev-
cudesini ve lâbüd ve muktazi olan kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sev-
kiyat ve nakliyatı askeriyeye hasr ve tahsis olunmak üzerine Devletin 
emrine müheyya tutacak ve ledelhace hükümeti seniye nakliyatı kâffei 
vesaiti nakliye ve edevatı sairesile beraber yedi idaresine almak salâhi
yetini haiz olacaktır. Gerek ashabı imtiyaz marifetile vukubulan ve ge
rek vesaiti nakliyenin Devletin yedi idaresinde bulunduğu esnada icra 
edilen kâffei sevkiyat ve nakliyatı askeriye için tarifede muayyen ücre
tin nısfı verilecektir. Ve Hükümeti seniye sevk ve irsal edeceği asker ve 
mühimmat ve eşyayı sairenin vesaiti nakliyei adiye ile yolcu katarlarile 
muhteliten gönderilmesini taleb eylediği halde dahi ücreti muayyenenin 
nısfını tediye eyliyecektir. 

Madde 24 — Mahpusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur olan
lar tarifelerdeki ücretin nısfile naklolunacaktır. Bunun için vukubulacak 
talebe göre sefinelerde ikinci ve üçüncü mevkifden icabeden miktar mev
kiler ashabı imtiyaz taraflarından irae ve tahsis edilecektir. 

Madde 25 — Tarafı Devletten imalâtın inşasile işletilmesi umuru
nun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile resmi gümrük ve 
tekâlifi sairenin emri tahsilinin vikayesi için teftişe memur olanlar ve 
telgraf memurları ve kendi dairei memuriyetlerini devir ve teftiş için 
geştü güzar edecek redif ümera ve zabitanile çavuşları bir mahalle azi
metlerinde sefineler ile meccanen gidip geleceklerdir. 

Madde 26 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantaları
nı ve bunları götürüp getirecek memurlarını sefineler ile meccanen nak
letmeğe ve bu babda tarafı Devletten vukubulacak taleb üzerine yolcu 
sefinelerinin ikinci mevkifden bir veya müteaddid mevkileri tahsis eyle
meğe ashabı imtiyaz mecbur olacaklardır. 

T. ı C.« F.tt 
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Madde 27 — Ashabı imtiyaz Hükümeti seniyenin müsaadesini istih
sal etmedikçe sefinelerin vaktü hareketlerini tadil edemeyeceklerdir. An
cak mahsus sefinelerin tertibi veya vaktü hareketlerinin tebdili Hükü
meti seniyece taleb olunduğu takdirde keyfiyet lâakal kırk sekiz saat 
evvel tahriren ashabı imtiyaza ihbar olunacaktır. 

İrade tarihi: 11 Safer 1309, 3 eylül 1307 

No: 241 — Ahziasker Komisyonu azasından vazifesini suiistimal 
edenler aleyhindeki deavinin Divanı Harplerde rüyeli 

ve mfiteferriatı hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası 

Ahziasker Komisyonuna intihab olunan azadan vazifesini suiisti
mal edenler aleyhlerine ikame olunacak davaların mercii rüyeti Musul 
Müddeiumumi muavinliğinden sual olunmakta olduğundan bahsile is
tifsarı havi Adliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan tezke
resi ve melfufu Tanzimat dairesinde kıraet ve makamı Seraskerî ile mu
habere olundu. 

Cevabı Seraskeride Aahziasker Komisyonuna intihab olunan aza
nın memuriyetleri kur'a memuriyetinden madud bulunduğu cihetle mez
kûr komisyon azasından vazifesini suiistimal edenler aleyhlerine ikame 
olunacak davaların Askerî Ceza Kanununun yüz on dokuzuncu madde
sine tevfikan Divanı Harpte rüyetile tayin olunacak cezaların mensub 
oldukları idare ve nezaretlerce icrası lâzım geleceği iş'ar olunmuş oldu
ğundan berveçhi muharrer mezkûr kanun hükmüne tevfikı muamele olun
ması hususunun Adliye Nezaretine iş'arı ve makamı Seraskeriye ma
lûmat itası tezekkür kılınmış olmakla olbabda emrü ferman hazreti men
lehülemrindir. 

18 ramazan 1308, 15 nisan 1307 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraet 
olunan işbu mazbatasında gösterildiği üzere ahziasker komisyonuna in
tihab olunan azanın memuriyetleri kur'a memuriyetinden madud oldu
ğu cihetle azayı mumaileyhimden vazifesini suiistimal edenler aleyhine 
ikame olunacak davaların Askeri Ceza Kanunnamei Hümayununun yüz 
on dokuzuncu maddesi mucibince Divanı Harpte rüyeti ile tayin olu-
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nacak cezaların mensup oldukları idare ve nezaretlerce icrası meyanei 
çakeranemizdc dahi tezekkür ve tensib kılınmış ise de olbabda ve katı-
bei ahvalde etmrü ferman hazreti menlehülemir efendimizindir. 

12 safer 1309, ve 4 eylül 1307 

Arz tezkeresi 

Ahziasker Komisyonuna intihab olunan azadan vazifesini' suiisti
mal eyleyenler aleyhine ikame olunacak davanın tayini mercii niyeti 
hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâ
dan tezyil olunan mazbatası lef fen arz ve takdim kılınmış olmakla her 
ne veçhile emrü fermanı Hümayunu Hazreti Padişahî şerefsunuh ve su
dur buyurulur ise hükmü âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî 
terkim kılındı. 

12 safer 1309, 4 eylül 1307 

İdareyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyurulan işbu tez
kerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei hazreti 
hilâfetpenahi müteallik ve şerefsudur buyurulmuş olmakla olbabda em
rü frman... 

17 safer 1309, 9 eylül 1307 

E 

No: 249 — Talâk ve vefiyat vukuatım ihbara bir müddet 
tayini hakkında iradei seniye 

İzdivaç ve talak ve fiyata aid vukuatı vaktile ihbar ve nakli mekân 
zımnında tayin olunan kaideye riayet etmeyenlerden cezayı nakdî alı

nacağı Nüfus Nizamnamesinin dördüncü ve beşinci fasıllanna zeyledi-
len maddei nizamiyede muharrer ve münakehat vukuatının ne kadar 
müddet zarfında ihbar olunacağı muayyen ise de vefiyat ile talak ve nakli 
mekân vukuatının ihbarı için bir müddet tayin kılınmamış olduğundan 
bahsile istizanı havi Suriye Vilâyetinden Dahiliye Nezaretine mebus 
tahrirat ve keşide olunan telgraf name olbabda nüfus idarei umumiye-
sinden ita olunan müzekkere ile beraber Şûrayı Devlete havale olun
makla Tanzimat Dairesinde kıraet olundu. 

Meali müzekkerede tebdili mekân edeceklerin irae eyliyecekleri il
mühaberler üzerine nüfus idaresince kaydını tashih ettirdikten sonra 
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nakli mekân etmesi mukarrer olmakla Dersaadette olveçhile muamele icra 
edilmekte olacağı ve makamı Seraskeriden sebkeden iş'ar üzerine asker
likle mükellef olanlardan nakli mekân edeceklerin nizama tevfikan ma
hallî nüfus memuruna ibraz eyliyecekleri ilmühaberlerin ciheti askeriye
ce de kaydına işaret edilmek ve nakledeceği kasaba veya karye hangi 
tabur dairesinde ise tabur defterine kaydolunmak üzere mezkûr ilmü
haberlerin redif zabitlerine dahi iraesi ve mücerred hizmeti askeriyeden 
kurtulmak maksadile mahalli aharda hane ve emlâk tedarik ederek yine 
muinleri nezdinde ikamet edenler esamisi hane ve emlâkinin bulun
duğu mahalle veya karyede kaydolunup ikamet eylediği mahalde kayıd 
ve tescili ve tahriri cedid esnasında nakli hane ile vatanı cedidinde secli 
nüfusa kaydolunup da nakli mekân eylediğine dair vatanı kadiminde 
malûmat olmamasından dolayı oraca da namı kaydolunarak her iki yerde 
kur'a muamelesi görmekte bir çok kimseler bulunduğundan bu misillû-
lar hakkında sicli nüfus nizamnamesinin kırk beşinci bendinde gösteril
diği üzere maskati resinden başka mahalle nakil ve hicret etmiş olanların 
esamisi ve mahalli ikametleri tahkik olunarak bir defteri mahsus ile ma
halli ikametlerine bildirilmek ve orada tahrir edilmek üzere başkaca zab-
tolunması nezareti müşarleyhadan vilâyata tamimen iş'ar kılındığından 
muamelei lâzıme icra kılındıktan sonra nüfusça kaydını terkin ettirerek 
nakli mekân edilebileceğine göre vilâyatça nakli mekân muamelesine 
bittabi bir müddet tayin ve tahdid edilemeyip fakat gerek vilâyat ve ge
rek Dersaadetçe nüfus memurlarına ibraz olunacak vefiyat talak ilmü
haberlerinin ne kadar müddet zarfında iraesi lâzım geleceğine dair ni
zamnamei mezkûrda bir gûna sarahat olmadığından bu babda ne yolda 
muamele olunmak lâzım geleceğinin Şûrayı Devletçe tayini lüzumu 
beyan kılınmıştır. 

tcabı ledelmüzakere tebdili mekân edeceklerin irae eyliyecekleri 
ilmühaberler üzerine nüfus idaresince kaydını tashih ettirdikten sonra 
nakli mekân etmesi mukarrer olmasına ve askerlikle mükellef olan
lardan nakli mekân edeceklerin nizamına tevfikan mahallî nüfus me
muruna ibraz eyliyecekleri ilmühaberlerin ciheti askeriyece de kaydına 
işaret edilmek üzere nakli mekân edeceği kasaba veya karyenin bulun
duğu tabur dairesindeki redif zabitlerine de irae olunmasının usul ittihaz 
kılındığı salifüzzikir müzekkere mealinden anlaşılmasına ve bu muame
lâtın sureti icrası hal ve mevkie tâbi bulunmasına nazaran bu suretle 
vukubulacak nakli mekân muamelesinin nüfus memurlarına ihbarı zım
nında bir müddet tayin olunamayacağı gibi münakehat vukuatının 
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izdivacın vukuundan nihayet sekiz gün sonra nikâhı icra eden imam 
veya reisi ruhanî tarafından ilmühaberle nüfus memuruna ihbar 
olunması nizamnamei mezkûrun yirmi üçüncü maddesinin fıkrai ahiresi 
ahkâmından olup fakat vefiyat ve talâk ilmühaberlerinin nüfus memur
larına ibrazı için nizamnamei mezkûrda bir müddet tayin kıhnmaması 
bu misillû vukuatın müddeti medide nüfus memurlarına ihbar olunma
masına sebeb olduğu siyakı iş'ardan müsteban olmakla kayıd ve zabtı 
vukuatın yolunda cereyanını temin için vefiyat ve talâka dair olan 
vukuatın Dersaadet ile mülhakatında ve vilâyet ve liva ve kaza merkez-
lerile nüfus memuru bulunan kasaba ve karyelerde bir ay vesair yerlerde 
iki ay zarfında nüfus memurlarına ihbarı hususunun usul ittihazile hilâ
fında hareket edenlerden nizamnamei mezkûrun dördüncü ve beşinci 
fasıllarına zeyledilen maddei nizamiye mucibince cezayı nakdî ahzedil-
mesinin Suriye Vilâyetine cevaben ve vilâyatı saire ile müstakillen idare 
olunan mutasarrıflıklara tamimen iş'arı hususunun nezareti müşarii-
nileyhaya havalesi tezekkür kılındı olbabda emrü ferman hazreti men
lehülemrindir. 

19 cemaziyiilâhir 1306, 8 şubat 1304 

Meclisi Mahsusu Vükelânın 2 şaban 1306 tarihli mazbatai 
maruzai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraet 
olunan işbu mazbatasında muharrer esbabdan dolayı vefiyat ile talak 
vukuatının ihbarı için Dersaadet ile mülhakatında ve vilâyat ve liva 
ve kaza merkezlerile nüfus memurları bulunan kasaba ve karyelerde 
bİT ay vesair yerlerde iki ay müddet tayini ve hilâfında hareket eden
lerden nüfus nizamnamesinin dördüncü ve beşinci fasıllarına zeyil edi
len maddei nizamiye mucibince cezayı nakdî ahzi hususunun usul itti
hazı muamelei kaydiyenin hüsnü cereyanını temin edeceğinden olveçhile 
ifayı muktazası müttehidin tezekkür olundu ise de olbabda ve katıbei 
ahvalde emrü ferman hazreti menlehülemir efendinrizindir. 

Arz tezkeresi 

Münakehat vukuatının ne kadar müddet zarfında nüfus memurla
rına ihbar olunacağı nüfus nizamnamesinde muayyen ise de vefiyat ile 
talaka aid vukuatın ihbarı için bir müddet tayin olunmamış olduğun
dan muamelei kaydiyenin hüsnü cereyanını temin zımnında vefiyat ve ta
lak vukuatının ihbarı için tayini tensib olunan müddet hakkında Şû-
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rayı Devlet Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olu
nan mazbatası 2 şaban 1306 tarihinde arzı huzuru âli kılınmıştı. Bu mad
de hakkında bazı vilıâyattan müracaat olunmakta olduğundan bahisle 
tekidi havi Dahiliye Nezareti Celilesi makamından varid olan tezkere 
mazbatai maruzanın suretile beraber arz ve takdim olunmuş olmakla 
olbabda her ne veçhile emrü fermanı hümayunu cenabı Şehinşahî şe-
refsünuh ve sudur buyurulursa mantuku münifi infaz olunacağı beya-
nile... 

17 safer 1309. 9 eylül 1307 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile menzuru âli buyurulan işbu tez
kerei samnyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei hazreti 
padişahı şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda... 

19 safer 1309, lleylûl 1307 

No: 250 — Tahvilâtı Osman i yenin esham ve mukataat ve 
istikrazı dahilî tahvilâtı ile mübadelesi için tayin 

olunan müddet hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

1306 senei martı ihtidasından itibaren faizi işlemek üzere mevkii 
tedavüle ihraç olunmuş olan tahvilâtı Osmaniyenin eshamı cedide ve 
mübeddile ve adiye ve mukataat ile emvali eytam istikraz ashabından is
tek edenlerin matlûbatına itası ve istikrazı dahilî tahvilâtîle mübadelesi 
iradei seniyei hazreti padişahi muktazayı âlisinden olduğu halde şimdiye 
kadar Dersaadette ve vilâyatta mübadeleten verilen ve derdesti ita bu
lunan tahvilât bir milyon beş yüz doksan üç bin iki yüz doksan sekiş 
liraya baliğ olup tahvilâtı mezkûreden iki yüz kırk dört bin beş yüz 
kırk dört ve emvali eytam müstekrazatının aslı olan dört yüz elli yedi 
bin iki yüz on sekiz liradan iki yüz beş bin yedi yüz on altı liralığı 
için henüz müracaat olunmadığından ve mübadelei mebhusuanhaya 
dair geçen sene vukubulan ilânatta bir müddeti kat'iye tayin edilmemiş 
olması teşvişi muamelat ve envai müskilâtı dai ve mütebaki esham ve 
mukataat meyanında mahlûlât vukuu melhuzu kavi olduğundan ve bina
en alâ zalik düyunu muntazamaya tevfikan mezkûr esham ve saire mü-
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badelâtı için bir sene müddet tayini muvafikı maslahat görüldüğünden 
gelecek üç yüz sekiz senesi ağustosu nihayetine kadar müracaat edenler 
hakkında mübadele muamelesinin icrasile bu müddet zarfında müra
caat vuku bulmayan esham ve mukataat istikrazı dahilî tahvilâtı kayıd-
lan terkin ve imha ve emvali eytam müstekrazatı için senei hâliye ni
hayetine kadar tahvilât verilerek andan sonra müracaat edeceklere cevab 
ita olunmak üzere sureti kararın gazetelerle ilân ettirilmesi ve vilâyata 
da o yolda tebligat icrası zımnında nezarete mezuniyet verilmesi hak
kında Maliye Nezareti behiyesinden gelen tezkere melfuf pusula ile 
beraber arz ve takdim edilmiş ve bu suret intizamı muamele ve nef'i 
hazineyi müştekim görülmüş olmakla bu babda her ne veçhile emrü fer
man hikmet beyan hazreti hilâfetpenahi şerefsunuh ve sudur buyunı-
lursa mantuku âlisi infaz olunur efendim. 

20 safer 1309, 12 eylül 1307 

iradeyi Mübelliğ Hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei hususiyei Sadaretpenahileri 
melfuflarile beraber ledelarz manzuru âlii Hazreti Padişahî olmuş ve 
berveçhi arz ve istizan ifayı muktezası hususuna iradei seniyei cenabı 
hilâfetpenahi müteallik ve şerefsudur buyurulmuş olmakla olbabda em
rü ferman hazreti veliyülemrindir. 

21 safer 1309, 13 eylül 1307 

••• • 

No: 251 — Şimendöfer katarlarının muhafazasına memur 
jandarma zabitan ve neferatile emsalinin yevmiyeleri 

hakkında iradei seniye 

Tezkerei Maruza 

Şimendöfer katarının muhafazası zımnında Cisri Mustafa Paşaya 
gidip gelmekte olan dört zabit ile kırk nefer jandarmanın yevmiyeleri 
hitam bulduğundan bunların onar günlük yevmiyeleri için bin iki yüz 
kuruş istenmekte bulunmuş ve zikrolunan zabıtana beşer kuruş ve ne-
ferata yüzer para itibarile şimdiye kadar akı hm sekiz yüz doksan yedi 
kuruş verilmiş ise de bu gibilere yevmiye itası mugayiri nizam bulun
duğu ve harcırah suretile masarifi zaruriyelerinin tesviyesine dahi zab
tiye bütçesinin gayri müsaid olduğu beyanile Zabtiye Nezareti behiye-
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since istizanı keyfiyet olunması üzerine asakiri zabtiyenin vezaifi mül
kiyeleri hakkındaki talimatın sekizinci maddesini tadilen kaleme alınıp 
mer'iyeti ahkâmına iradei seniyei hazreti padişahı şerefmüteallik Duyu

rulmuş olan maddei nizamiyenin fıkrai ahiresi mucibince karantina 
bekleyenler misillû zabitanı mumaileyhime de beşer kuruş ve çavuşa 
kadar neferata yüzer para yevmiye ita ve emsaline de bu yolda muamele 
ifası jandarma dairesinden ifade olunduğuna dair tarafı valâyı Seraske-
riden mebus tezkere melfuflarile beraber arz ve takdim kılınmış ol
makla bermucibi iş'ar icrayı icabı hakkında her ne veçhile iradei se
niyei hazreti mülûkâne şerefsunuh ve sudur buyurulur ise mantuku âlisi 
infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

20 safer 1309, 12 eylül 1307 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei sadaretpena'hileri üzerine iradei seniyei cenabı hilâ-
fetpenahi şerefrrriiteallik buyrulmuş olmakla olbabda... 

21 safer 1309, 13 eylül 1307 

• 

No: 2 5 2 — Demiryolu ile naklolunacak emtiai ticariye ile yolcu 
eşyası hakkında gümrükçe olunacak muameleye dair 

nizamname 
25 safer 1309, 17 eylül 1307 

FASLI EVVEL 
Mevaddı Umumiye 

Nakliyatın vukubulacağı saatler 

Madde 1 — Emtiai ticariye ile yolcu eşyasını hamil bulunan de
miryol katarlarının gerek leylen gerek neharen hududdan müruru mü-
cazdır. 

Gümrük muamelâtının vukubulacağı saatler 

Madde 2 — Yolcu eşyasının ve kilidli veya kurşun mühürlü va
gonlara mahmul en dahilî bir gümrüğe naklolunacak olan eşyayı tica-
riyenin gümrük muamelâtı cuma ve pazar ve eyyamı tatiliyeye bakılmı-
yarak her gün katar her hangi saatte muvasalat eder ise etsin katann 
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vürudunu müteakib icra kılınacaktır. Sair her nevi gümrük muamelâ
tının ifası için rüsumat emaneti atiyülbeyan saatleri tayin etmiştir. 

Şöyle ki nisanın birinci ki alafranga on üçüncü gününden eylülün 
otuzuncu ki alafranga teşrinievvelin on ikinci gününe kadar tulûu şemsi
den bir buçuk saat sonradan bed ile gurubdan bir buçuik saat evvelisi
ne kadar ve teşrinievvelin birinci ki alafranga on üçüncü gününden Mar
tın otuz birinci ki alafranga nisanın on ikinci gününe kadar tulûu şe-
misden bir saat sonradan bed' ile bir saat evvelisine kadar gümrükler 
açık bulunacaktır. 

Katarların vakti hareketleri 

Madde 3 — Demiryol idareleri katarların vakti hareketlerini mü
beyyin tanzim edecekleri cetvelleri hududdaki gümrük idarelerine teb
liğ etmeğe ve zuhurat katarlarını ve katarların şayet duçar olacakları 
teahhüratı külliyeyi zikr olunan idarelere vakit ve zamanile haber ver
meğe mecburdur. 

Madde 4 — Demiryol ile naklolunan eşyanın muamelâtını ifaya... 
hattında katarların ve demiryol vasıtasile gerek idhalât ve ihracat ve 
gerek Transit için nakil ve imrar olunacak eşyanın gümrük muamelâtı.... 
gümrükleri tarafından ifa kılınacaktır. 

Gümrük muamelâtına iktiza eden mahaller 

Madde 5 — Demiryol idareleri gümrük muamelâtının ifasına ve 
muamelesi yapılacak denklerin muvakkaten idharıma iktiza eden daire ve 
ambarları mevakif dahilinde olarak gümrüğün tahtı emrine bulundur
mağa mecburdur. 

Sırf gümrük muamelâtına mahsus olan mahallerin tefriş ve teshin 
ve tenviri gümrük idaresine aiddir. Leylen giren ve çıkan katarların 
muayenesi için iktiza eden tenvirat demiryol idaresine aiddir. 

Kezalik muayeneye vesair gümrük muamelâtına mahsus olan mev
kif iskelesini ve hattın bulunduğu mahalli ahaliye kapamak için De
miryol idaresi Gümrük idaresile bilittifak iktiza eden tertibatı icraya 
mecburdur. 

Denklerin bir müddeti muvakkate için idharına mahsus olan ma
hallerin bir sureti salimede kapanmağa salih bulunması lâzım gelip 
bunlar Gümrük idaresile Demiryol idaresi tarafından çifte anahtarla 
kapatılacaktır. 
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Mahali mezkûrede ancak gümrük tarafından kontrol tahtine alı
nacak olan denkler bulunacak ve mezkûr denklerin en ziyade kalacağı 
müddet mahalline göre Gümrük idaresi canibinden tayin kılınacaktır. 

Vagonların ve vesaiti sairei nakliyenin şeraiti inşaiyesi 

Madde 6 — Hududdan mürur edecek olan lokomotifler ile arka
larındaki tender arabalarında ve eşya vagonlarında eşya istiabına salih 
hafi veya müşkülütteharri hiç bir daire bulunmayacaktır. Kezalik ev
velce gümrükten ruhsatı mahsusa alınmaksızın yolcu arabalarının dahi 
eşyayı ticariye veya yolcu eşyası istiabına salih daireleri bulunmaya
caktır. 

Madde 7 — Eşyayı ticariye ancak kapalı vagonlarda mevzu ol
duğu halde hududdan imrar edilir. Zira yalnız cins ve nevinden dolayı 
kapalı vagonlara tahmili mümkün olmayan eşyanın açık vagon ile nakli 
caizdir. Müstesna olarak denkler bir vagonu dolduracak miktarda bu
lunmadığı halde dahil olacakları memleketin Gümrük idaresince kabule 
şayan ve üzerlerine kilid talikine veya kurşun mühür darbına salih san
dık ve sepetler istimali mümkündür. Münferiden naklolunan bazı denk
lerin cesameti hasebile mezkûr sandık veya sepetlerin istimali mümkün 
olamadığı takdirde kurşun mühür denklere darbolunacaktır. Vagonların 
inşası gümrükçe sureti salimede sed ve bendi temin eder yolda olup ol
madığına veya bunların redde mahal olduğuna hüküm ve karar vermek 
gümrüğe aiddir. Memaliki ecnebiyeden vürud edip hudud gümrüğü tara
fından kabul olunmayan vagonların hamulesi başka vagonlara aktarma 
olunacaktır. Her bir vagon aid olduğu demiryol idaresinin alâmeti mah
susasını ve birer numarayı havi bulunacaktır. Başka başka bir kaç daire
si bulunan bir vagonun her bir dairesi birer harf ile tayin edilecektir. 

Vagon ve vesaiti sairei nakliyenin gümrükçe teftişi 

Madde 8 — Lokomotiflerin ve tender arabalarının ve eşya veya yol
cu vagonlarının ve ayrıca gelen sandık ve sepetlerin balâda muharrer 
ahkâma muvafık olup olmadıklarını tahkik ve muvafık olmadıkları tak
dirde istimallerini men etmek için bunları vakti matlûbda muayeneye 
Gümrük idaresinin hakkı vardır. 

Açık vagonların fevkalâde olarak kabul ve istimali 

Madde 9 — Alelûmum büyük makine ve kazan ve ağaç kütükleri 
ve kereste ve saire gibi fevkalâde cesametleri hasebile açık vagondan 
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maadasına tahmili mümkün olmayan veya maden kömürü ve kok kö
mürü ve kum ve taş ve maadin cevheri ve hayvanat gibi cins ve nevinden 
naşi kapalı vagona vaz'ı müşkül bulunan eşyanın açık vagonlarla nakli 
caizdir. Bu misillû hamulelerin tebdil edilmesine meydan bırakılmamak 
için Gümrük idaresi ya Demiryol idaresinden verilmiş kerpas örtü
lere kurşun mühür talikile veya heyeti asliyelerinin ademi tebdilini te
mine kâfi esbabı saire vasıtasile tedabiri lâzimeyi ittihaz edecek ve lü
zumunu gördüğü takdirde bu makule vagonlara gümrük memurları da 
terfik eyleyebilecektir. 

Vagon ve eşya zurufunun gümrük tarafından 
sureli sed ve bendi 

Madde 10 — Kapalı veya daireli vagonların ve ayrıca gelensandrk 
ve sepetlerin sureti sed ve bendi alelûmum gümrük kilitleri talikile icra 
olunacaktır. Demiryol idaresi bu misillû kilid takılabilmek için icab 
eden inşaatı icra etmeğe mecburdur. Müstesna olarak Gümrük idaresi 
kurşun mühür dahi istimal edebilir. Mevrid gümrüklerinden mahreç 
gümrüklerine iade ve irsal kılınacak olan kilidler ile anahtar ve barna-
me ve konişmento ve kilidlerin muhafazasına mahsus olan bavullar ilk 
hareket edecek seyri seri veya yolcu ve saire katarile meccanen mevri-
dine naklolunacaktır. Kilidler memhuren ve bunları iade eden gümrük 
tarafından mümza bir barname ile maan gönderilir. 

Vagonlara gümrük memuru terfiki 

Madde 11 — Her bir katara bir mevkiften diğer mevkife kadar güm
rük memurları terfik olunabilecektir. Katarlara terfik edilen gümrük 
memurları istedikleri vagonun tehi bir yerinde meccanen naklolunup an
cak birinci vagonlar ile salon vagonları ve demiryolun umuru fenniye-
sine muktazi mahaller müstesnadır. Katarlarla beraber gittikten sonra 
mahreç gümrüğüne avdet eden gümrük memurları kezalik meccanen 
naklolunup fakat ikinci mevkide oturmağa hakları olacaktır. 

Gümrük idaresi ümera ve zabıtanın derecei salâhiyetleri 

Madde 12 — Gümrük idaresi ümera ve zabitanının yedinde rüsumat 
emaneti celilesinden musaddak bir varaka bulundukça hududdan mürur 
eden katarları muamelâtı rüsumiyenin istilzam eylediği müddetçe tevkif 
etmeğe salâhiyetleri var ise de muamelâtı mezkûrenin mümkün mertebe 
tesrii niyetine say ve gayret etmeğe mecburdurlar. Salifüzzikir ümera 
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ve zabitan bilâ icab ika edecekleri her gûna teahhürattan dolayı bizzat 
mes'ul tutulacaktır. Katar ve mevkif memurları taleb olundukça ümera 
ve zabitanı mumaileyhime muavenet edecekleri gibi hamule ile katar tez
kerelerini ve barnameleri ve eşya defatirini dahi teftiş etmeğe müsaade 
edeceklerdir. Kezalik ümera ve zabitanı mumaileyhim matlûb olan ta-
harriyatı icra etmek için mevakıfın demiryol muamelâtına mahsus her 
bir ebniye ve devairine bilâ tekellüf duhule salâhiyetleri olacaktır. Ümera 
ve zabitanı mumaileyhim hamil oldukları varakai resmiye mucibince hat
tın her cihetine meccanen keştügüzar edebilip birinci mevkide oturmağa 
hakları olacaktır. 

FASLI SANİ 

Mevaddı hususiye 

Evvelâ idhalât 

Eşyanın katarlara sureti tahmili 

Madde 13 — Hududdan mürur eden eşyanın her halde eşyayı tica
riye vagonlarında mahmul bulunması lâzım gelip yoksa sair vagonlar
da memnu veya resmi gümrüğe tâbi eşya bulundurulması caiz değildir. 
Şu kadarki yolcuların bulundukları dairelerde beraberlerinde taşıdıkları 
küçük bavullar derununda bulunabilecek eşyayı zatiyeleri bundan müs
tesnadır. Lokomotif ile tender arabalarında esnayı rahta demiryol ida
resi memurlarına lüzumu olacak veya umuru mevkûlelerinin ifasına mah
sus bulunarak eşyadan başka bir şey bulunmayacaktır. 

Madde 14 — Barname ile ve bilâ aktarma dahilî bir gümrüğe nakl
olunacak olan eşyayı zatiye ve ticariye henüz memaliki ecnebiyede iken 
altıncı ve yedinci ve sekizinci maddelerin ahkâmına tevfikan mahallî 
gümrüğü tarafından kabul olunmuş olan vagon ve vagon dairelerine 
tahmil olunmak lâzımdır. Başka başka gümrüklere mahsus olan eşya 
ayrı ayrı vagon veya vagon dairelerine tahmil kılınacaktır. Bir kısmı hu
dud gümrüğüne ve bir kısmı dahi dahilî bir gümrüğe irsal kılınacak 
olan denkler müstesna olarak hep bir vagona tahmil edilmiş bulunur ise 
hududda ihraç kılınacak olanların emri tahliyesince bir gûna müşkülât 

ve tehirat gelmiyecek surette istif edilmesine demiryol idaresi tarafından 
dikkat ve itina olunacaktır. 

Katarlarda vagonların sureti tertibi 

Madde 15 — Bir katarın mürekkep bulunduğu vagonlar öyle bir 
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yolda tertib olunmalıdır ki ecnebiden gelen vagonların kâffesi bilâ fasıla 
yekdiğerine merbut bulunsun ve beher gümrüğe aid olan vagonlaı ka
tardan suhuletle ayrılabilsin şurası mukarrerdir ki balâdaki hüküm ka
tarın temini emniyetine mahsus olan tedabire asla irası halel etmiyecektir. 

llududda icra olunacak gümrük muamelâtı 
Mevkifin iskelesinde Gümrükçe vaki olacak usulü inzibat 

Madde 16 — Bir katarın ecnebiden hudud mevkif ine muvasalâtını mü
teakib katarı mezkûrun tevakkuf ettiği mevkif mahallinin medhalinde yal
nız memuriyette bulunan gümrük ve posta ve polis ve Demiryol memurları 
bulundurulup fakat yolcuların müruru için bir aralık bırakılarak orada 
gümrük memuru bulunacak ve gümrük muamelâtı bitmedikçe kimsenin 
duhulüne mecaz gösterilmiyecektir. 

Katar hamulesinin sureti beyanı 
Bar name 

Madde 17 — Bir katar ecnebiden hudud mevkifine vürud ettiği 
anda ol katarın sermemuru veya demiryol idaresinin vekili bir numaralı 
numune mucibince nüshateyn olarak barnameyi gümrük idaresine ita ve 
derunundaki denk vesair eşyaya müteferri olan bilcümle konişmen-
toları barnameye ilâve edecektir. Gümrük İdaresi ise mumaileyhe ko-
nişmentoların adedini mübeyyin bir kıt'a makbuz senedi verecektir. 

Barnameler Türkçe veya Fransızca yazılacak ve egyayı mahmulenin 
cins ve maa dara veznini mübeyyin olup eşyayı mazrufeye gelince denk
lerin aded ve nevi ve marka ve numaralarını dahi gösterecektir. Andan 
kat'ı nazar zikrolunan barnamelerde eşyanın resmi hangi gümrükte ve
rilmek istenildiği ve eşyanın mahmul bulunduğu vagon veya vagon dai
resinin marka ve numara veya hurufu dahi gösterilecektir. Barnameyi 
imza etmiş olan demiryol vekilleri mahmul denklerin aded ve nevine dair 
olan münderecatının ademi sıhhatından dolayı mes'üldürler. Her bar-
name alesseviye bir gümrüğe mahsus olan denkleri göstermelidir. 

Yolcu vagonlarının muayenesüe eşya vagonlarının tefriki 

Madde 18 — On yedinci maddede beyan olunduğu üzere barname
ler gümrüğe ita kılındığı vakit likomotifler ile arkasındaki tender ara
baları gümrükçe muayene ve hududda gümrüklenecek eşyayı havi olunan 
vagonlar katardan tefrik edilecektir. 
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Yolcu eşyasına edilecek muamele 

Madde 19 — Ecnebiden gelip beraberlerinde ticarete gayri mahsus 
ve fakat resmi gümrüğe tâbi eşya taşıyan yolcular eşyayı mezkûreyi 
şifahen gümrük idaresine beyan etmeğe mecbur iseler de beyan etmek 
istemedikleri halde gümrük memurlarının muayenei müdekkikanelerine 
havale etmelidirler. Şu halde ancak tertibatı mahsusa vasıtasile gümrük
ten getme çalıştıkları eşyadan dolayı mes'üldürler. Alesseviye yol
cu eşyası kat'iyen ve bilâ fevtü zaman hudud gümrüğünde muayene 
ve imrar kılınır. Geldikleri katar ile yollarına devam edecek olan yol
cuların eşyası hudud mevkifinde kalacak olanların eşyasından evvel 
muayene olunur. Şayed yolcu eşyası meyanında gümrükçe muayene 
ve imrarı muamelâtının katarın tevakkuf edebileceği müddette ikmal 
olunamayacak derecede külli ve mütenevvi gümrüklü eşya bulunacak 
olur ise bu misillû eşya ashabı veya vekilleri tarafından vukubulacak 
beyanat üzerine muayene ve badehu demiryol idaresi marifetile ve ilk 
katar ile mahalline irsal kılınmak üzere tevkif edilir. Yolcular bera
berlerinde getirdikleri cüz'î eşyayı zatiyeleri meyanında resmi güm
rüğe tâbi eşya bulunmadıkça yolcular vagondan inmeğe mecbur edil
meksizin eşyayı mezkûre vagonda muayene olunabilir. 

Demiryol idaresinin talebi üzerine yolcu eşyasının dahili bir güm
rükte muayene ve imrarına müsaade olunabilir. Bu misillû eşya bir 
vagona tahmil kılınacak ve demiryol idaresi her bir mevrid gümrüğüne 
mahsus olan bilcümle denklerin aded ve nevini mübeyyin başka başka 
pusulalarını hudud gümrüğüne ita edecek ve zikrolunan pusula katar 
tezkeresine raptolunacaktır. İşbu nizamnamede yolcu eşyası demekten 
maksad ashabile bir katarda bulunanlar anlaşılmalıdır. 

Dahilî bir gümrüğe mahsus olan vagonların sureti imrarı 

Madde 20 — Barnameleri gümrüğe ita kılınan eşyanın bulunduğu 
vagonlara dokuzuncu maddede beyan olunduğu üzere kilid veya kurşun 
mühür talik veya memur terfik edilir. Mezkûr vagonlar yirmi birinci 
maddede beyan olunduğu üzere katar tezkeresile mevrid gümrüğüne irsal 
kılınır. Vagonların mevrid gümrüğüne ne kadar vakitte ibraz olunmak 
lâzım geleceği ve ne suretle kapatıldığı ve katar tezkerelerinin numa
ralan barnameye derç ve ziri hudud gümrüğü tarafından imza oluna
caktır. Barname katarın sermemuru veya demiryol idaresinin murah
hası olaa diğer bir sat tarafından imza edilecek ve bu imza ile memuru 
merkum barnamede tadad olunan vagonların kilid veya kurşun mü-
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hürleri sağlam olarak mehli muayyeni zarfında mevrid gümrüğüne 
teslim edileceğini ve aksi takdirde idhalât tarifesinin Barnamede mu
harrer eşyanın miktarı üzerine hesap olunacak olan en yüksek resmi 
tediye ve ifa kılınacağı deruhde eder. 

Barnamelerin nüshai asliyeleri ile konişmentolara ve vagonlara ta
lik edilen kilidlerin anahtarları bir zarf veya cüzdan derununa vaz olu
narak ve üzerlerine mevrid gümrüğünün ismi yazılarak vagonlarla mev
rid gümrüğüne teslim olunmak üzere katar tez'keresile beraber katarın 
sermemuruna tevdi edilecektir. Zarfların veya cüzdanların üzerinde ma
halli maksud olan mevkifin ismi vagonların rrarka ve numaraları gös
terilecektir. Barnamelerin nüshai saniyeleri mahreç gümrüğünde kalır. 
Anahtarların ademi tesliminden veya mahfuz bulunduğu zarf mühürle
rinin zedelenmesinden dolayı demiryol idaresi murahhası hakkında te-
rettüb edecek netayici nizamiye anahtarların aid olduğu vagon vesaire 
kilidlerin zedelenmiş olmasından naşi terettüb edecek netayici nizamiye
nin aynı olacaktır. 

Madde 21 — katar tezkereleri 2 numaralı numune veçhile tanzim 
edilecektir. Mezkûr tezkereler gümrüğün sermemuru ile defteri mahsu
sunun mukayyidi tarafından imza edilecek ve mukayyidi mumaileyh ta
rafından gümrüğün resmî mührile temhir kılınacaktır. Mahreç gümrüğü 
ita olunan katar tezkerelerinin kaydına mahsus üç numaralı numune veç
hile bir defter tutup orada bu şehadetnamelerin cümlesi aid oldukları 
barnamelerin tarifi ile müteselsil numara tahtında olarak defteri mezkûre 
kaydolunacaktır. Şayed bir katar tezkeresi veya bir barname zayi olur
da ziyaı berveçhi matlup tahakkuk eder ise onu ita etmiş olan gümrüğün 
sermemuru tarafından nüshai saniye tanzim ettirilecektir. Bu misillû 
nüshai saniyeler katar tezkereleri defterine kayıd ve işaret olunacaktır. 

Hudud gümrüğünde tevkif edilen denkler hakkında gümrükçe 
olunacak muamele 

Madde 22 — Katarın dahilî bir gümrüğe aid olan kısmının muame
lei müktaziyesi ifa kılındıktan sonra hudud gümrüğünde tevkif edilen 
vagonlar ve denkler demiryolu idaresi ya mürselünileyhler veya bunların 
vekilleri tarafından beyan olunacak ve gümrükçe icabeden muamelâtı 
ikinci maddede gösterildiği üzere gümrüğün evkatı muayyenesinde der
hal ve muamelâtı rüsumiyeye dair olan kavanini umumiyeye tevfikan 
ifa ve imrar kılınacaktır. 
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Esnayı rahda denkler hakkında olunacak gümrük muamelâtı 
Hamule mevridinin tebdili halinde gümrükçe olunacak muamele 

Madde 23 — Ba barname irsal olunan bir vagon hamulesinin mevridi 
tebdil edilirse demiryol idaresi en yakın olan ve bu babda iktiza eden 
muameleyi ifaya mezun bulunan bir gümrüğe konişmento ve anahtarları 
takdim ederek icabının icrasını taleb etmelidir. Katar tezkeresinin vesai-
renin zahriyesi kat'iyen salifüzzikir gümrükte icra kılınacak ise evvelce 
mevrid diye gösterilen mahal gümrüğünün ifasile mükellef olacağı bil
cümle vazaifi olbabda diğer bir gûna muamele icrasına hacet kalmak
sızın gümrüğü mezkûr icra edecektir. 

Bilâkis zahriye başka bir gümrükde icra kılınacak ise demiryol mu
rahhası hududdaki demiryol idaresinin vazifesini deruhde ederek mevridi 
cedidi barnameye derç ve bundan maada dört numaralı numune veçhile 
bir de taahhüd senedi imza edecektir. 

İstidanın yapıldığı gümrük idaresi nakliyat için tayin olunacak meh
il cedidi ve yeni katar tezkeresinin numarasını barnameye kaydedip ve 
eski tezkereyi yanında alıkoyup onun yerine yeni bir şehadetname ita ve 
mezkûr şehadetnameyi barname vesaire ile maan demiryol idaresine 
isra edecektir. Taahhüd senedi ve alıkonulan katar tezkeresi birinci katar 
tezkeresini göndermiş olan gümrük idaresine teslim olunacaktır. Atik 
katar tezkeresi mevrud şehadetnameler defterine ve müceddeden tanzim 
ve ita kılınan katar tezkereleri dahi mersul şehadetnameler defterine fa
kat birinci defterden bahis bir mülahaza dercile kaydolunur. 

Sureti maruza ile irsal olunan barname ve katar tezkerelerine mev
rid gümrüğünde doğrudan doğruya ilk mahreç gümrüğünden irsal kılın
mış gibi muamele edilecektir. 

Barname ile naklolunan vagonlar barnamede muharrer mevride 
muvasalat edip de oradan muamelei muktaziyeyi ifaya mezun başka bir 
gümrüğe doğrudan doğruya nakli taleb olundukta balâda tarif edilen 
muamele biayniha ifa kılınır. 

Esnayı rahda denklerin aktarmasile mcvridinde 
vagondan tahliyesi 

Madde 24 — Demiryol idaresinden taleb vukuunda ve gümrükçe 
kâfi mertebe nezaret icrası kabil olduğu surette ba barname irsal kılınan 
denklerin aktarması veya bir kısmının mezuniyeti lâzımeyi haiz bir 
gümrüğe ihracı icra olunur. Aktarma veya tahliye muamelesi barname 
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üzerine icra ve denklerin adedi ve marka ve numara ve cinsi maiyetinde 
bir mubassır dahi bulunduğu halde gümrüğün ileri gelen memurların
dan birinin nezareti tahtında olarak barname münderecatile mukabele 
olunur. Yollarına devam edecek olan denklere gelince bunların nakline 
memur olan demiryol murahhasları hududdaki demiryolu idaresinin 
mezkûr denkler hakkında gümrüğe teahhüd etmiş olduğu kâffei mevaddı 
deruhde edip işbu taahhüdlerini barnaraeye derç ve beyan edeceklerdir. 

Aktarma veya vagondan tenzili eşya vukuunda vukuu hal denk 
ve vagonların aded ve nevi ve marka ve numaralan gösterilerek barna-
meye derç ve tasdik kılınacaktır. Kezalik gümrük kilitlerinin veya kur
şun mühürlerinin sureti tebdili ve eşyanın aktarma ve vagon tahmil 
ve vagondan tenzil kılındıkları hususatı ve vagonlann numaraları gös
terilerek katar tezkeresinde zikrolunacaktır. Eşyanın geldikleri vagonla 
yollanna devamına mani bir kaza zuhurunda demiryol idaresi en yakın 
olan gümrüğe derhal malûmat verecek ve aktarma muamelesi ol tarafa 
izam kılınacak gümrük memurlan huzurunda icra olunup keyfiyet me
murini mumaileyhim taraflanndan katar tezkeresine veya barnameye 
şerh ve tasdik edilecektir. 

Madde 25 — Demiryolunun mümted olduğu limanlarda Devleti ali-
yenin başka bir gümrüğüne aid olan denkler aktarma ve tahliyei eşya 
hakkında yirmi dördüncü maddede münderiç mevaddı nizamiyeye ria
yet olunmak şartile vagondan gümrükçe seddü bende salih sefineye veya 
sefineden demiryol vagonlanna aktanlabilir. 

Esnayı rahda gümrüğün kilid veya kurşun mühürlerinin 
sureti muayenesi ve kazaen zedelenmiş olan küid ve 

kurşun mühürlerinin sureti tecdidi 

Madde 26 — Demiryol idaresinin talebi üzerine katann yolda uğ
radığı gümrük idareleri vagonlardaki küid veya kurşun müdürlerinin 
sağlam olup olmadığını bilmuayene neticei tahkikatlarını katar tezkere
sine derç ve tasdik edeceklerdir. Şayed vagonlann kilid veya kurşun 
mühürleri esnayı rahda kazaen zedelenmiş ise katann sermemuru ka
zaya sebebiyet veren ahvali tahkik ve denkleri haricen muayene ve 
kilidleri veya kurşun mühürleri tecdid ettirmek için keyfiyeti ilk vasıl 
olacağı gümrük idaresine haber verecektir. 

T. ıc ır . s 
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Muamelâtı mezkûrenin neticesini mutazammın olarak tanzim 
olunacak olan mazbatalar salifüzzikir vagonların ibraz olunduğu gümrük 
idaresinden memhuren katarın sermemuruna teslim olunacaktır. 

Mevrid gümrüğünde olunacak muamele vagonlar ile evrakı 
müteferriasının ibraz ve takdimi 

Madde 27 — Vagonların mevrid gümrüğüne muvasalatında katarın 
sermemuru veya demiryolu idaresinin diğer bir vekili yirminci maddede 
gösterildiği üzere gümrüğü mezkûr namına olarak kendisine teslim 
edilen bilcümle anahtarlar ile evrakı ve vagonlar ile bunların bölmeli 
dairelerini gümrüğe irae ve ita edecektir. 

Gümrük tarafından vagonlara konulan kilid veya kurşun 
mühürlerin muayenesi ve mevrid katar tezakirinin 

kaydına mahsus defter 

Madde 28 — Vagonlar ile bölmelerinin ahvali hariciyesi ve gümrük 
tarafından üzerlerine konulan kilid veya kurşun mühürleri muayene 
edilecektir. 

Gümrüğün sermemuru veya vekili tarihi ibrazı katar tezkeresine 
derç ve tahrir ettikten sonra zikrolunan tezkereyi beş numaralı numune 
veçhile mevrud katar tezkereleri defterinin birden yediye kadar olan 
hanelerini doldurarak defteri mezkûre kaydedecektir. 

Emtia ve eşyanın sureti beyan ve ihracı 

Madde 29 — Gümrük idaresi tarafından mahallince tayin Olunacak 
bir müddet zarfında eşyanın ne suretle gümrükten imrar edileceği as
habı tarafından beyan olunacak ve denklerin gümrükçe küşad ve mua
yenesine ibtidar olunmazdan evvel eşyanın barnamede beyan olunan 
nevi ve sikleti beyannamede ikmâl veya tashih edilebilecektir. 

Demiryol idaresinin talebi üzerine hususî beyannameleri takdim 
olunmazdan evvel denklerin bermucibi bamame vagonlardan tahliyesine 
müsaade edilir. Şu halde gümrük idaresi denklerin aded ve marka ve 
numara ve nevi zürufu ve maa dara vezinleri barnameye mutabık olup 
olmadığını tahkik edecektir. Mamafih emri muayene vesair muamelâtı 
rûsumiye gümrüğün meriyülicra olan nizamatı umumiyesine tevfikan 

icra olunacaktır. 

Madde 30 —- Demiryol hatlarının doğru gümrüğe kadar mümted 
olmadıkları mahallerde ve gümrük dairesi bulunmayan mevkiflerde 



1091 

gümrük tarafından kapalı olan vagonlarda mahfuz olarak gelen denkler 
maiyetinde Lir de mubassır bulunduğu halde gümrüğün ileri gelen 
memurlarından birinin nezareti tahtında vagondan tenzil ve ihraç ve bir 
gümrük memuru ile birlikte gümrüğe naklolunup orada yirmi doku
zuncu madde ahkâmına tevfikan gümrüklenecektir. Mevrud vagonların 
gümrükçe konulan kilid veya kurşun mühürleri ve mahmul denklerin 
aded ve nevi hakkında icra olunacak muayene neticesi bunların mevkif-
te olarak tahliyesine nezaret eden memurlar tarafından tasdik olunmak 
lâzımdır. 

Katar tezkereleri ile barnamelerin sureti zahriyesi 

Madde 31 — Vagonlar ile bölmelerinin ahvali hariciyeleri ile güm
rükçe konulan kilid veya kurşun mühürlerince edilecek muayene ve 
hini tahmilde denklerin nevi ve adedince edilecek tahkikat bir gûna itira-
zat ve mülâhazata mahal vermedikleri surette barnamenin ve katar tez
keresinin zahriyesi bilicra zikrolunan katar tezkeresi hudud gümrüğüne 
iade ve isra kılınacaktır. 

Banmamcye gelince bunlar mevrid gümrüğünde defteri mahsusu
nun evrakı müsbitesi makamında alıkonulacaktır. Katar tezkeresi üzeri
ne edilecek zahriyeler berveçhiâti icra olunacaktır. 

Şöyleki evvelâ katar tezkeresile barnamelerin ve onlara müteferri 
anahtarların gümrüğe takdim olunduğu hususu gümrüğün sermemuru 
veya vekili tarafından tasdik olunacaktır. 

Saniyen katar tezkerelerinin tezakiri mevrude defterine kaydolun-
duğu hususu defteri mezkûrun mukayyidi tarafından tasdik olunacaktır. 

Salisen vagonlara gümrükçe konulmuş olan kilid veya kurşun 
mühürlerile vagondan ihraç olunan denklerin aded ve nevi muayene olu
narak keyfiyet ol muayeneyi icra eden memurlar tarafından tasdik olu
nacaktır. 

Rabian ihracat eşyasını hamil olan vagonların hakikaten ihraç olun
dukları hususu ihracına nezaret etmiş olan memurlar tarafından tasdik 
kılınacaktır. 

Her şahadetname zikrolunan memurlar tarafından memuriyetleri
nin tasrihile temhir kılınacaktır. 

Zikrolunan mevaddın cümlesi tasdik olunduktan sonra katar tez
keresinin zirine yazılacak olan zahriye gümrüğün sermemurile mevrud 
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katar tezkereleri defteri mukayyidi taraflarından ibtida muamelâtı muk-
taziyenin kâffesi usulü veçhile icra olunup olunmadığı tetkik olunduktan 
sonra balâda beyan olunan surette imza olunarak memurini mumailey
him kendi zat mühürlerine gümrüğün mührü resmisini dahi ilâve ede
ceklerdir. Barnamelerin zahriyesi dahi bu yolda icra olunacaktır. 

Mübayenet görüldükte olunacak muamele ve vukuatın 
zahire sureti ihracı 

Madde 32 — Katar tezkerelerile barnamelerin ve vagonlar ile böl
meli dairelerinin veya hamulenin muayenesi esnasında evvelâ barname-
de veya katar tezkeresinde vagon vesairenin mevrid gümrüğüne ibrazı 
için tayin edilen mehlin tecavüz ettiği veyahut saniyen vagonların katar 
tezkeresi hudud gümrüğünde tayin edilen mevrid gümrüğünün gayri bir 
gümrüğe ibraz edildiği veyahud salisen gümrük tarafından talik edi
len kilid veya kurşun mühürlerin zedelenmiş olduğu veyahut rabian 
denklerin aded ve nevi barnamenin münderecatına tevafuk etmediği hu
susatı tebeyyün edecek olursa demiryol idaresinin vekili ve icabına göre 
eşyanın mürsiliileyhi hini hacette katar tezkeresini ita eden Gümrük 
idaresi ile esnayı rahda uğranılmış olan Gümrük İdarelerinin inzi
mamı muavenetlerile isticvab olunur ve zahire ihraç edilen vukuat ve 
netayiç mazbata altına alınır. Bu makule tahkikattan naşi katar tezkere
lerin zahriyesi haylice teahhür edecek olur ise sebebi teahhur zikrolunan 
katar tezkerelerini ita etmiş olan gümrüğe iş'ar kılınacaktır. 

Kazaen vuku bulan hata ve mübayenet 

Madde 33 — Salifüzzikir maddenin birinci ve ikinci ve üçüncü fık
ralarında gösterilen ahvalde mübayenetin kabili af bir vukuattan ileri 
geldiği tahkikat neticesinde sübut bulur ve gümrüğün tâbi olduğu ne
zaretin reyi resmisine nazaran şüpheye mahal olmayacak olur ise neza
reti mumaileyha ceza tertib etmeksizin katar tezkeresinin veya barr.a-
menin zahriye edilmesine mesağ gösterebilir. 

Kezalik salifüzzikir maddenin dördüncü fıkrasında gösterilen halde 

mübayenetin sehivden veya kabili af bir vak'adan ileri geldiği zahir olur 

ise rüsumat emaneti celilesi cezayı nakdî tertibinden sarfı nazarla katar 

tezkeresini ve barnameyi zahriye ettirebilir. 
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Katar tezkeresini vermiş olan gümrük tarafından 
ika edilen mübayenet 

Madde 34 — Bir katar tezkeresini ita eden gümrüğün sehvinden naşi 
zuhur eden mübayenet pekde ehemmiyetli olmayıpda gümrüğü mezkûr 
sdıvini itiraf birle resmen dahi tasdik edecek olur ise katar tezkeresinin 
ve barnamenin zahriyesi başka bir muameleye mahal kalmaksızın icra 
olunabilir. Bilâkis katar tezkeresini vermiş olan gümrüğün ika ettiği mü
bayenet ehemmiyetli olur veyahud gümrüğü mezkûr mevrid gümrüğün
ce icra kılınan tahkikat neticesinde zahire ihraç olunan mübayeneti ta
nımayacak olur ise keyfiyet mevrid gümrüğünün mensub olduğu neza
ret vasıtasile rüsumatı emanet celilesine iş'ar kılınacak ve emaneti mü-
şarünileyha dahi katar tezkeresinin veya barnamenin zahriyesi lâzım-
gelip gelmiyeceğini karar verecektir. 

Esnayı rahda telef veya harap ve şikesi olmuş olan eşya 

Madde 35 — Barname ile irsal kılınan eşya hini naklinde kazaen 
telef veya harap veya şi'kest olmuş ise mevrid gümrüğüne ne hal ve şe
kilde vasıl oldu ise ona göre muamele olunur. 

Eşyanın mevrid gümrüğüne ademi ibrazında olunacak muamele 

Madde 36 — Barname ile irsal kılınan eşya mevrid gümrüğüne ib
raz ve irae edilmiyecek olur ise esbabı tahkik ve icabeder ise muamelei 
cezaiyeye ibtidar olunacaktır. 

Usulü cezaiye 

Madde 37 —• Gerek bir katar tezkeresinin ve gerek bir barnamenin 
zahriyesi için icabeden şerait kamilen ifa kılınmadığı halde muamelei 
cezaiyeye ibtidar olunur. Muamelei cezaiye kat'iyen hitam bulduktan 
Sonra gerek katar tezkeresinin gerek barnamenin zahriyesi icra ve şüphe 
edildiği halde icabı rüsumat emaneti celilesinden teıudb ve tayin kılı
nacaktır. 

Bir katar tezkeresinin veya bir barnamenin zahriyesi mücaz görüle
mediği takdirde evrakı mezkûre mazbatalarile beraber mahreç gümrü
ğüne gönderilecektir. Gümrüğü mezkûr ise Demiryol idaresinin barna
me zirinde taahhüd etmiş olduğu mevaddı icra etmemesinden dolayı 
ne yapılmak lâzım geleceğini mensub olduğu nezaret vasıtasile rüsumat 
emaneti celilesinden istizan edecektir. 
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Dejatirin kapanması ve lieclittetkik nezarete irsali 

Madde 38 — Katar tezkerelerinin sadirat ve varidat defatiri her 
üç ayda bir kapatılıp müteselsil numara üzerine tertib edilecek olan 
evrakı müsbitesile birlikte rüsumat emaneti celilesine gönderilecektir. 
Barnamelerin nüshai saniyeleri ve zabriyeli olarak iade kılınan katar 
tezakiri mersule defterinin evrakı müsbitesi olacağı gibi barnamelerin 
nüshai asliyeleri de tezakiri varide defterinin evrakı müsbitesi olacak
tır. 

Demiryol ile yollarına devam etmek üzere gerek araba ile berren ve 
gerek bahren gelen, denkler hakkında olunacak 

muameleye dair 

Madde 39 — Demiryol vasıtasile yollarına devam etmek üzere ge
rek berren gerek bahren ecnebiden gelip balâda muharrer ahkâma tev
fikan barname üzerine nakil ve irsali taleb olunan denkler bilcümle ev
rakı müteferriasile beraber mekkârisi tarafından hudud gümrüğüne ib
raz olunacak ve katarın hareketine değin gümrüğün tahtı nezaretinde ola
rak hıfzedilecektir. 

Demiryol idaresi bu babda Gümrük idaresinin muhtaç olacağı ma
hal ve tertibatı hazırlayıp idarei mumaileyhanın tahtı emrinde bulundu
racaktır. 

Mezkûr denklerin vagonlara tahmil olunmazdan ve her halde katar 
hareket etmezden evvel gümrük tarafından tayin olunacak bir müddeti 
münasebe zarfında yollarına devam etmeleri lâzım gelecektir. Demiryol 
idaresinin vekilleri on yedinci maddede beyan olunan barnameyi nüsha-
teyn olarak Gümrük idaresine teslim ve ita edeceklerdir. Denklerin va
gonlara tahmili hususu gümrük memurlarının nezareti tahtında olarak 
vuku bulacak ve memurini merkume barnamenin aded ve marka numara 
ve nevi-zurufa dair olan münderecatı hakikaten vagonlara tahmil olunan 
eşya ile mutabık olduğunu salifüzzikir barnameye şerh ve tasdik ve denk
lerin tahmil olundukları vagonların marka ve numaralarını dahi itâve 
edeceklerdir. Maahaza yirmi ve yirmi bir ve yirmi üç ve ondan otuz se
kize kadar olan maddelerin ahkâmı bu halde icra kılınacaktır. 

SANİYEN 

Transit 

Madde 40 — On üçten otuz dokuza kadar olan maddelerin ahkâ
mı Demiryol vasıtasile doğrudan doğruya edilecek transite de caridir. 
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En son hudud gümrüğünün bu babdaki vazifesi vagonlara gümrük 
tarafından konulmuş olan kilid veya kurşun mühürleri badelmuayene 
ihraç ve eşyanın hududdan imrar kılındığını tahkik ve tasdik ile tah
did kılınmış ise de şüphe edildiği halde transit denklerini muayene ve 
icabı takdirinde demiryol idaresinin defatir ve evrakı Tesmiyesinin ib
razını taleb temek hakkı hasseten muhafaza edilir. 

Kezalik şimendiferden gayri bir tarik ile transit suretile doğrudan 
doğruya bilimrar hududdan çıkacak olan denklere biayniha muamele 
edilip fakat şu halde de hudud gümrüğü vagondan bittenzil ihraç olu
nacak olan eşyanın evrakı mezkûreye tamamii mutabakatını görüp key
fiyeti barnameye şerh ve tasdik edecektir. 

Doğrudan doğruya transit suretile imrar olunacak denklerin mü
saadesi hudud gümrüğünde taleb olunabilecektir. 

Aktarma hakkında yirmi dördüncü ve yirmi beşinci maddelerde 
beyan olunan ahkâm doğrudan doğruya transit edilecek denkler hak
kında dahi mer'iyülicra olacaktır. 

SALtSEN 

İhracat 

thracat resmine tâbi olan eşya 

Madde 41 — thracat resmine tâbi olan eşya Osmanlı gümrüklerin
den birisinde beyan edilmeksizin ve badelmuayene ihracat resmi istifa 
olunmaksızın doğrudan doğruya ecnebiye naklolunmak üzere vagonlara 
tahmil edilemeyecektir. Mezuniyeti lâzimeyi haiz gümrüğü olan mevkif
lerde ihracat resmine tâbi olan eşya gümrüğün tahtı nezaretinde olarak 
vagonlara tahmil ve vagonlar gerek kurşun mühür ve gerek kilidle ka
pattıktan sonra ecnebiye imrar edilir. Hudud gümrüğü ise kilidleri veya 
kurşun mühürleri muayene ettikten sonra fekkedip eşyanın ecnebiye git
mek üzere hududdan imrar edildiği hususunu mahreç gümrüğünden ve
rilmiş olan tezkereye şerh ve tasdik eder. 

Muayenesi ve ihracat rüsumu dahilî bir gümrükde icra ve istifa 
olunmamış olan eşyaya gelince eşyayı mezkûrenin ihracat rüsumunu 
hudud gümrüğü olbabda edeceği muayeneye tevfikan istifa eder. İhra
cat resmi mahreç gümrüğünde olarak teminat tahtına alınmış ise zikro
lunan gümrük eşyayı ihraç edene bir makbuz senedi ita ve makbuzu mez-
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kûr ihracat resminin terliye olunduğunu mübeyyin hudud gümrüğünden 
bir eda tezkeresile beraber mahreç gümrüğüne iade ve ibraz eylediği 
halde mahreç gümrüğü eşyayı ihraç edenin zimmetini ibra eder. 

ihracı tahkik kılnacak eşya 

Madde 42 — Kurşun mühür tahtında olarak bir Osmanlı gümrüğün
den ecnebiye irsal kılınacak olan denkler esnayı rahda mezuniyeti lâ
zımeyi haiz olan bir gümrük tarafından lieclilihraç vagonlara tahmil 
edilebilir. Gümrüğü mezkûr kurşun mühürleri çıkarıp denkleri vagon
lara tahmil ve vagonları sed ve bend ettirdikten sonra keyfiyeti kurşun 
mühürlü denklerin tezkeresine şerh ve tasdik edecektir. Şu halde hudud 
gümrüğü yalnız vagona gümrük tarafından konulan kilid veya kurşun 
mühürlerce bozukluk olmadığını bittahkik mezkûr vagonun hududdan 
imrar kılındığını tasdik eyliyecektir. Resmi gümrüğü akdemce alınmış 
maldan olarak ihraç edilecek olan sair denklerin dahi mezkûr vagona 
tahmili caiz ise de demiryol idaresi mezkûr denklerin aded ve nevini ve 
marka ve numaralarım ve maa dara vezinleri ile muhteviyatını mübey
yin bir cedveli gümrüğe takdim edecek ve cedveli mezkûr denklerin va
gonlara tahmili esnasında gümrük tarafından tedkik edilerek gümrüğün 
tahtı nezaretinde olarak ihraç edilecek olan denklerin tezkeresine rapte
dilecektir. 

Rabian 

Evvelce resmi gümrüğü ifa olunmuş maldan olarak memaliki 
ecnebiyeden bilmürur Memaliki Şahanenin bir 

mahallinden diğer bir mahalline 
naklolunacak denklere 

edilecek muamele 

Madde 43 — Evvelce resmi gümrüğü ifa olunmuş maldan olarak 

demiryol vasıtasile memaliki ecnebiyeden bilmürur Memaliki Mahruse

nin bir mahallinden diğer bir mahalline gönderilecek olan eşyanın mür-

siK eins ve miktar ve mevridini mübeyyin bir beyanname yapıp ya hu

dud1 gümrüğüne veya demiryolu mevkif i dahilinde salahiyeti muktazi-

yeyi haiz dahilî bir gümrüğe takdim edecektir. 
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Gümrüğü mezkûr beyannamenin münderecatını badettedkik muva
fık olduğu halde denklerin vagonlara tahmiline nezaret ve vagonları sed 
ve bend ederek keyfiyeti beyannameye şerh ve tasdik edecektir. Hudud 
gümrüğü kilid veya kurşun mühürleri çıkarmaksızın yalnız muayene ile 
iktifa edecektir. 

Eşyayı mezkûre ihracat resmine tâbi ise resmi mezbur için depo
zit taleb olunabilecektir. Mevrid gümrüğü vagonun kilid veya kurşun 
mühürlerini badelmuayene çıkararak eşyayı beyannamesile mukabele 
ettikden sonra hiç bir idhalât resmi ahzetmeksizin ya mürsilinileyhe ya 
demiryol idaresinin vekiline teslim edecektir. Balâda zikrolunan beyan
name mazharen mahreç gümrüğüne iade edildikde evvelce ihracat res
mine mukabil alınan depozit iade kılınacaktır. 

Madde 44 — Barname ve katar tezkeresile memaliki mahrusenin 
bir gümrüğünden diğer bir gümrüğüne irsal kılınacak olup da arada 
memaliki ecnebiyeden dolaştırılacak olan denklerin hududdan müru
runda Osmanh gümrüğünden vagonlara konulmuş olan kilid veya kur
şun mühürlerinin sağlam olduğu hudud gümrüğünden şerh ve tasdik 
edildiği surette mevrid olan gümrüğe vasıl oluncaya kadar esnayı rah-
da başka hiç bir muameleye tâbi edilemeyecektir. 

Dahili memalikte vuku bulacak nakliyat 

Madde 45 — Rüsumat Emaneti celilesi canibinden gerek hudud 
gümrüğünün bulunduğu kazada gerek dahili memalikte hukuku rüsumi-
yenin muhafazası hususunda ittihaz edilmiş olan tedabiri umumiyenin 
demir yol vasıtasile vuku bulacak nakliyata dahi şümulü olacağı gibi 
gümrüğün ileri gelen memurlar takımından olup da yedlerinde emaneti 
müşarünileyha canibinden musaddak bir varakaları bulunan memur
larına demiryol idareleri naklettikleri eşyaya dair olan defatiri irae et
meğe mecburdurlar. 

Mücazat 

İşbu nizamnameye mugayir olarak vukua getirilen halat hakkında 

nizamatı umumiyei rüsumiye ile sair kavanini cezaiyede daha ağır bir 

cezayı nakdi tertib edilmemiş olur ise altın sikke olarak beşyüz kurusa 

kadar cezayı nakdi istihsal edilir. 
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Gümrük nizamatına ve işbu nizamname ahkâmına mugayir hare
ket eden her bir demiryol idaresi memurları hakkında tertib edilecek 
cezayı nakdî ile bunlara aid olacak rüsum ve masarifi muhakemenin ita
sına müteselsilen kefildirler. 

Numune 
1 

Barname 
No. 
42 

Şark Demiryol İdaresinin zirde imzası muharrer vekili ecnebiden 
üç vagon eşya vürud ettiğini falan mahalde kâin Osmanlı Gümrük 
İdaresine beyan ve eşyayı mezkûrenin işbu byrname ile Selanik Gümrü
ğüne irsalini rica eder. 

Eşyayı mezkûrenin 19 kıt'a konişmentolarını leffen takdim etmekle 
beraber mezkûr kcmişmerrtolarda denklerin aded ve nevine dair olan ku
yudatın ademî sıhbatından dolayı terettüp edecek mes'uliyeti deruhde 
ettiğini beyan eder. 

3 eylül 1303 
Ân tyoranya 

İmza ve mühür 

Gümrük muamelâtı 

îşbu barname 19 numaralı tezkereye aiddir. 

An tyoranya 3 eylül 1303 

Osmanlı Gümrüğü 

Gümrüğün âmiri ile ita kılınan tezakir defteri mukayyidinin imzaları 

Derunu bamamede muharrer denkler S 0 markalı 23 No. lı vagonlarda 
mahmuldür. 

Derunu bamamede muharrer denkler Ch 0 marka 28 No. lı vagonlarda 
mahmuldür. 

Derunu bamamede muharrer denkler Ch 0 marka 40 No. lı vagonlarda 
mahmuldür. 



Numune: 1 

Denklerin I 
mahmul bu- (Konşimentoların 

DENKKERİN 

Cinsi eşya 
Denklerin maa 
dara vezinleri Mülâhazat lunduğ-u va

gonların tarifi 
numarası Marka ve 

No. M 
Miktarı Nevi 

Cinsi eşya 
Denklerin maa 
dara vezinleri Mülâhazat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

_ _ 
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Derunu bamamede muharrer altı kilid ile kapatılan üç vagona ve 
mühürlü zarf derununa vazolunarak tarafı âcizaneme teslim edilen anah
tarları sağlam olarak şeraiti matlûbe ile 6 eylül 1303 kadar Dersa
adet gümrüğüne teslim etmeği taahhüd ederim. Aksi takdirinde derunu 
barnamede muharrer vezinleri üzerinden tarifenin en ağır resmini ifa 
edeceğimi beyan ederim. 

3 eylül 1303 

Cisri Mustafa Paşa'da Şark Demir Yol 

İdaresi Vekili 

Mevrudu tezakir defterine 49 numara ile kaydolunmuştur. 
Mukayyid 

İşbu Barnamenin zahriyesi ikmal kılındığı işbu mahalle tasdik 
olunur. 

7 eylül 1303 
Dersaadet Rüsumat İdaresi 

Müdürü 

Numune 
2 

Tezkere 
No. 
19 

Şark Demiryol İdaresinin vekili zirde tarif edilen suretle kapatıl
mış olan üç vagonu burada kabul ederek 6 eylül 1303 tarihine değin 
Selanik Gümrüğüne ibraz etmeği taahhüd eder. 

İşbu senede merbut memhur pakette 42 numaralı bir kıt'a barname 
île on dokuz konişmento ve üç anahtar mahfuzdur. 

Vagonlar buradan saat dakika da hareket ede
ceklerdir. 

3 0 markalı 23 No.lu vagon No.lu iki anahtarla kapatılmıştır. 
ChO „ 28 „ „ iki 
Ch 0 „ 40 „ „ „ iki „ „ 

....— hudud gümrüğü 3 eylül 1303 
Gümrük âmirinin imzası 

İta kılınan tezakir defteri mukayyidinin imzası 

Gümrük mühürü 



n o ı 

Birincisi derunu tezkerede mu
harrer barn&meler ile anahtarları 
havi olup hudud gümrüğü 
tarafından güzelce kapatılmış olan 
bir kıt'a paket 5 eylül 1303 tarihin
de ibraz olunmuştur. 

Gümrük Müdürü 
Mehmed 

İkincisi işbu tezkere (24) nu
mara ile tezakiri varide kaydolun-
muştur. 

Mukayyid 

Üçüncüsü vagonlara ve bunla
rın bölmeli dairelerine talik edilen 
İdlidler sağlam olup çıkarılmıştır. 
Denkler 9 kabdan ibaret olup mik
tar ve nevi 42 numaralı bamamede 
bulunan miktar ve nevine muta
bıktır. 

Dördüncüsü denklerin tahliyesi
ne nezaret eden memurlar. 

Hüseyin Hulusi ' 

İşbu tezkerenin zahriye muamelâtı kamilen itmam edilmiş oldu

ğundan işbu mahalle tasdik kılındı. 6 eylül 1303 

Tezakiri Varide Defteri Mukayyidi Selanik Rüsumat Müdürü 

Ali Ahmed 
Gümrük mührü 

ihracat zahriyesi 
Beşincisi derunu senedde mu

harrer vagon eşya kilidleri 
Sağlam olarak tarafımıza ibraz 

olunmuş olduğundan çıkarılmış ve 
vagonlar gözümüzün önünde ecne
biye ihraç kılınmış veyahut diyarı 
ecnebiye götürülmek üzere . . . . 
. . . . nam memurlara teslim edil
miştir. 

fî sene 
Gümrük memurlarının imzası 
Balâda muharrer vagonlar ma

rifeti âcizanemizle ecnebiye götü
rülmüştür. 

Eşyayı ecnebiye götüren memur 
Altıncısı tezkerede muharrer 

mevrid gümrüğü tebdil edilir ise 
sureti tebdil burada tasrih kılına
caktır. 

Numune 

3 

senesi zarfında 
Gümrüğünden ita kılman 

tezakirin kaydına mahsus 
defterdir. 

İşbu defter varakdan ibaret olup 
her bir varakından geçirilen iplik uçları 

taraf undan temhir kılınmıştır. Fî . . . . sene . . . . 

Nazır Mukayyidin ismi 
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Numune 
4 

Taahhüd senedi sureti 

Hudud gümrüğünden 30 numaralı tezkere ile 8 eylül 1303 tarihînde 
Selâniğe irsal kılınan elli numaralı barnamenin Dersaadet gümrüğüne 
tahvilile derununda muharrer vagonların gümrüğe ibrazı tarihinin 16 
eylül 1303 e kadar temdidini rica eder ve mezkûr bamamede muharrer 
kâffei taahhüdatı işbu ikinci nakliyat için dahi deruhde ettiğini ilâveten 
beyan ederim. 9 eylül 1303 

Sırbistan Hududunda mukim Osmanlı Demiryol İdaresi Vekili 

İmza 

Mühür 

Balâda, muharrer 50 numaralı barname 25 numaralı tezkere ile 
ile Dersaadet gümrüğüne tahvil kılınarak vagonlar ile evrakının ibrazı 
dahi 16 eylül 1303 tarihine kadar temdid edildiği Selanik Gümrüğüne 
ihtar olunur. 

9 eylül 1303 

Osmanlı Hudud Gümrüğü 

Gümrük mührü 

İta kılman tezakir defteri mukayyidi Müdür 

İmza İmza 

Numune 
5 

nam mahalde Osmanlı Gümrüğüne ayla
rında varid olan tezakirin kaydına mahsus defterdir. 

İşbu defter varakdan ibaret olup 
her bir varakından geçirilen ipliğin iki ucu 
tarafı âcizanemden temhir kılınmıştır. 

Nazır Mukayyidin ismi 



t 
J 

JS 

3 

3 
a 

İ3 
S 

ıî 

TEZKERELERİN Tezaltire aid olan 
baraa melerin 

Denklrrin 
renehiye 
çıktıkları 

tarih 

Ecnebiye ihraç kı
lınmayan denkler 
âtiyiıızikir veçhile 

kaydo unurlar 

Tezakiri 
zahriye 
edildiği 

tarih 

Mülâhazat 
t 
J 

JS 

3 

3 
a 

İ3 
S 

ıî 

irsal 
kılınacağı 
Gümrük 

Teselsül 
numarası 

yevm ve 
mahı 

Tes. Isûi 
numarası Adedi 

Denklrrin 
renehiye 
çıktıkları 

tarih 

Ecnebiye ihraç kı
lınmayan denkler 
âtiyiıızikir veçhile 

kaydo unurlar 

Tezakiri 
zahriye 
edildiği 

tarih 

Mülâhazat 
t 
J 

JS 

3 

3 
a 

İ3 
S 

ıî 

irsal 
kılınacağı 
Gümrük 

Teselsül 
numarası 

yevm ve 
mahı 

Tes. Isûi 
numarası Adedi 

Denklrrin 
renehiye 
çıktıkları 

tarih 
Defterin 

ismi 
Kayıd 
No. 11 

Tezakiri 
zahriye 
edildiği 

tarih 

Mülâhazat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

1 t 1 
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No: 253 — Babıâli İstatistik Encümeni Nizamnamesi 

24 safer 1309, 16 eylül 1307 
Madde 1 — Babıâli İstatistik Encümeni Şûrayı Devlet azasından 

üç zat ile Dahiliye ve Hariciye nezaretleri erkânından tayin olunan birer 
memurdan mürekkep olarak haftada bir gün ve ledelhace daha ziyade 
günlerde Şûrayı Devlette içtima edecek ve işbu encümen Şûrayı Devlet 
reisinin tahtı riyasetinde olup azadan biri riyaseti saniye vazifesini ifa 
eyliyecektir. 

Madde 2 — İstatistik Encümeninin umuru tabririyesi Şûrayı Devlet 
heyeti tabririyesi meyanında münasiplerinden tefrik ve intihap olunacak 
ketebe marifetile ifa olunacaktır. 

Madde 3 — Her vali ve müstakil mutasarrıf maiyeti heyeti tahri-
riyesinden münasibleri marifetile bir jurnal tutturup ahvali mülkiye 
ve Maliye ve Adliye ve Nafıa ve Maarif ve belediyeye aid hususatı 
yani vilâyet veya liva dahilinde bir sene zarfında vukubulacak tevel-
lüdat ve vefiyatı ve ecanıbe müteallik ahval ve keyfiyatı ve şaki ve 
caniler haklarında ittihaz olunan tedabiri ve yapılan yolların mevki 
ve mikdar lan ile küşad olunan mekâtib vesair müessesatm mahal ve 
adedlerini ve sureti idarelerini velhasıl en ufak hadisata vanncıya ka
dar bilcümle vukuat ve icraatı ve makarnaca resen ve cevaben yazılan 
ve oralardan gelen muharreratı muhtelifenin adedini ve Dersaadetten 
veyahut bir vilâyetten diğer vilâyete veya bir mahalden diğer mahalle 
teb'id olunan eşhasın isim ve şöhret ve tarihi vürudlarını ve teb'idle-
rine dair olan karar ve iş'arı tanzim edecekleri işbu jurnallara mu-
vazzahan kayıd ve tenmik edeceklerdir. 

Madde 4 — Vali ve müstakil mutasarrıflar her sene şubat niha
yetinde istatistik encümeninden gönderilecek numuneye muvafık olmak 
üzere vilâyet veya livanın bir umumî istatistik cetvelini tanzime mecbur 
olup işbu cetvele balâda beyan olunan jurnallar esas ittihaz olunarak bil
cümle şuabatı idareye müteallik olan malûmatı derç v e kayıd ettirecek-
ılerdir. 

Madde 5 — Vülât ve müstakil mutasarnflar infisalleri vukuunda 
dahi müddeti memuriyetlerince Babıaliye göndermiş oldukları istatistik 
cetvellerinin muhteviyatını hulâsa veçhile cem v e tertib ederek v e ta
rihi infisallerdne kadar güzeran eden müddete aid jurnal muamelâtını 
dahi derç ve ilâve eyliyerek mühür ve imzalar tahtında v e beş nüsha 
olarak bittanzim birini mabeyni hümayunu cenabı mülûkâneye ve birer 

T. ı c.« F. 70 
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tanesini makamı Sadarete ve Dahiliye nezaretine takdim edecek ve bi
rini halefine ita ve beşinci nüshasını nezdinde alıkoyacaktır. 

ıMadde 6 — Nahiye müdürleri tahtı idarelerinde bulunan mahal
lerde her sene nihayetinde balâda tarif olunduğu veçhile icraat ve ah
vali vukuatın birer jurnalini yapıp nahiye ve karyenin merbut olduğu 
kaza kaymakamına ve kaymakam dahi maa mülhakat kazaya aid olan 
jurnali bittanzim liva mutasarrıfına ve mutasarrıf dahi maa mülhakat 
livaya aid bulunan jurnali kezalik bittanzim valii vilâyete gönderecek 
ve vali dahi bunların fezlekelerini vilâyet için her sene tanzim eyliye-
ceği umum istatistik cetveline esas ittihaz eyliyecektir. Müstakillen idare 
olunan mutasarrıflıklarda işbu muamele doğrudan doğruya mutasar
rıflar tarafından ifa olunacaktır. 

Madde 7 —• Valiler ile müstakil mutasarrıflar tarafından senevî 
tanzim olunacak istatistik cetvelleri encümence tedkik ve mütalea ve 
yekdiğerile mukayese edilerek bunların umumu üzerine terettüb edecek 
mütaleatı havi mazbata tanzimile makamı Sadarete takdim edileceği mi
sillû memurini müşarileyhimin hini tebeddüllerinde müddeti memuri
yetlerine aid olmak üzere tanzim ve irsal edecekleri jurnalleri dahi en
cümen tedkik ve mütalea ile bunlardan sicilli ahvali umumî komisyo
nuna taallûk eden kısmı mezkûr komisyona tebliğ edilmek üzere bamaz-
bata makamı sadarete takdim olunacaktır. 

Madde 8 — Devairin muharreratı Tesmiyesinin kavaidi muttaride-
ye rabtile matlub olan intizamı husule getirmek için işbu muharreratın 
şekil ve tarzım tayin edecek numuneleri kararlaştırılarak peyderpey ma
kamı icraya arz etmek dahi encümenin cümlei vezaifindendir. 

Madde 9 — İstatistik encümenince peyderpey cem ve telfik edilen 
cedavil münderecatından neşri mucibi muhassenat olacak icraat ve ma
lûmat üzerine sene besene bir umumî cetvel tanzim edilerek makamı 
sadarete takdim olunacak ve işbu cetvel ledelarz şerefsunuh ve sudur 
buyrulacak iradei seniyeye tevfikan neşir ve ilân kılınacaktır. 

Madde 10 — Saltanatı seniye sefaretlerine müteallik evrak Hari
ciye Nezaretinden ahiren kaleme alınmış olan talimat ahkâmına tevfikan 
kayıd ve hıfzolunmakla beraber işbu talimat mucibince her sene kânunu
sani ihtidasından bed ile tutulacak defterlerin bir nüshası »ene niha
yetinde nezareti müşarileyhaya gönderilecektir. 

Madde 11 — Maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile gönderilecek 
defterler Hariciye Nezaretince tedkik olunarak münderecatından devletçe 
ifşası caiz olmıyan esrara müteallik olanlar ile sair esbaba mebni neş-
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rine lüzum förülmiyenleri badettefrik mütebakisinin bir hulâsası tan
sım ve istati<?:ik encümenine tevdi olunacaktır. 

Madde 12 — İşbu hulâsalar encümeni mezkûrca ledettedkik bir kıs
mı politikaya ve diğer kısmı kavanin ve umuru maliyeye ve ticaret ve 
ziraat ve umuru nafıaya ve maarife ve sicilli nüfusa ve fenni askeriye 
ve umuru bahriye ve zabıtaya ve üçüncü kısmı umuru adliye ve deavii 
hukukiye ve dördüncü kısmı bunlardan maada hususata dair olmak 
üzere dört kısım üzerine bittaksim istatistik olveçhile tanzim olunacaktır. 

Madde 23 — Şûrayı Devlet Riyaseti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

• 
Not 254 — Kambiyo ve Esham Şirketi Osmaniyesi nizamnamei 

dahilisinin tadil olunan mevaddı 

7 rebiülevvel 1309, 29 eylül 1307 

Madde 24 — Şirket imzası meclisi idareye muhavveldir. Şirket hak
kında taahhüdü müstelzim olan her nevi varaka iki meclisi idare azala
rından ikisinin veyahut bir aza ile müdürün imzalarile mümza olacaktır. 
Maamafih meclisi idare her ne vakit lüzum görür ise azasından birile 
müştereken imza etmek ve muteber tutulmak üzere bir veya ziyade bü
yük memuruna mezuniyet verebilecektir. 

Madde 47 — Cemiyeti umumiye meclisi idarenin teşebbüsü üzerine 
ve hükümeti seniyenin tasdikine mütevakkıf olmak üzere işbu nizamna
mece tensib eylediği tadilât ve tashihatı icra edebilecektir. Bahusus ce
miyeti umumiye sermayei şirketin tezyidine saniyen şirketin tevsii dai
rei muamelâtına salisen müddeti şirketin temdidine ve rabıan sair şirket 
ve müteahhidlerle birleşmesine ve hamisen şirketin müddeti muayyene-
sinin inkızasından evvel feshine mezuniyet ita edebilecektir. 

Madde 48 — Tediye olunan sermayenin nısfı zayi olduğu halde 
meclisi idare hissedaranı içtimaa davet etmeğe mecbur olduğu gibi cemi
yeti umumiye dahi şirketin müddeti muayyenesi münkaziye olmazdan 
evvel feshine hükmedebilir. Şirketin müddeti muayyenesinden evvel feshi 
veçhi meşruh üzere sermayenin nısfı zayi olması hususundan başka mec
lisi idarenin gördüğü lüzuma binaen vaki olacak teklifi ve cemiyeti umu-
miyece işbu teklifin kabulü ile dahi kabil olabilir. 
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No: 255 — Vilâyat Defterdarlarile elviye muhasebecilerinin 
tekaüd sandığı aidatını vermedikçe memuriyete tayin 

olunmamalarına dair iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası 

Mülkiye tekaüd sandığı nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyrulan 
tezkeresi tanzimat dairesinde kıraat olundu. Mealinde vilâyat dafterdar-
larile elviye muhasebecilerinden ekserisinin sandık aidat ve muamelâ-
tınca ilişikleri olup bu ilişikleri kesilmedikçe kaideten diğer memuri
yete tayin olunmamaları iktiza ederken hazinei celilece bunların sandık 
aidat ve muamelâtınca ilişikleri olup olmadığı tahkik edilmeksizin me
muriyete tayin kılınmakta olmalarından dolayı bu makuleler memuri
yeti cedidelerinde dahi sandık aidat ve muamelâtını nazarı dikkate al
mayıp bu yüzden sandığın muamelâtı sektedar olmakta olduğundan ba-
dezin tayin olunacak defterdar ve muhasebecilerin sandık aidat ve mua
melâtınca da ilişikleri olup olmadığının tahkiki lüzumu dermeyan kılın
mış ve sureti iş'ar muvafıkı hal ve maslahat bulunmuş olduğundan bun
dan böyle tayin olunacak defterdar ve muhasebecilerin sandık aidat ve 
muamelâtınca ilişikleri olup olmadığının sandıkı mezkûr nezaretinden 
istifsarile zimmet ve ilişikleri olanların ilişikleri kesilmedikçe memuri
yete tayin edilmemelerinin maliye nezaretine iş'arı ve mezkûr sandık 
nezaretine malûmat itası tezekkür kılındı olbabda emir ve ferman haz
reti menlehülemrindir. 

10 rebiülevvel 1309, 2 teşrinievvel 1307 

Arz tezkeresi 

Vilâyat defterdarlarile elviye muhasebecilerinden ekseri mülkiye 
tekaüd sandığı aidatını göndermemekte ve bu yüzden sandık muamelâtı 
sektedar olmakta olduğundan badema tayin olunacak defterdar ve mu
hasebecilerin salifüzzikir sandık aidat ve muamelâtınca ilişikleri olup 
olmadığı sandık nezareti celilesinden istifsar ile zimmet ve ilişikleri ke
silmedikçe memuriyete tayin edilmemelerinin maliye nezaretine iş'arı 
ve mezkûr sandık nezaretine malûmat itası tezekkür kılındığına dair Şû
rayı Devlet Tanzimat Dairesinin mazbatası arz ve takdim kılınmakla 
olbabda.... 

30 rebiülevvel 1309, 22 teşrinievvel 1307 
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No: 256 — Bekçi ve kolcuların silâh taşımalarına 
mezuniyet Hasma dair iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası 

Yolcu ve bekçi ve korucular haklarındaki müsaadeye kıyasen reji ve 
düyunu umumiye ve rüsumat ve aşar ve ağnam kolcularına dahi kır ve 
sahralarda gezdikleri esnada hayvanatı vahşiye vesaireden muhafazai 
nefis maksadile silâh taşımaları için kefalete rapt ve harcı ahzolunmak 
üzere ruhsat tezkeresi itası istizanına dair makamı valâyı Seraskerinin 
Şûrayı Devlete havale buyrulan tezkeresi melfufile beraber Tanzimat 
dairesinde kıraat olundu. 

Reji ve düyunu umumiye ve rüsumat ve aşar ve ağnam kolcularının 
şehir ve kasabalar haricinde yani kır ve sahralarda gezdiklerinde hay
vanatı vahşiye ve saireden muhafazai nefis kaydile ve berveçhi iş'ar ke
faleti kaviyeye raptolunmak şartile sair efradı ahali misillû silâh ta
şımalarında bir mahzur olmadığından bunlardan istiyenlere usul ve ni
zamına tevfikan harcı alınarak tezkere verilmesinin lâzım gelenlere teb
liği hususunun tarafı valâyı Seraskeriye iş'ar ve keyfiyetin bilûmum vi
lâyat ile müstakillen idare olunan mutasarrıflıklara ve Zabtiye Nezare
tine bildirilmesinin Dahiliye Nezaretine ve rüsumat emanetile aşar ve 
ağnam ve reji ve düyunu umumiye idarelerine malûmat itasının Maliye 
Nezaretine havale buyurulması tezekkür kılınmış olmakla olbabda. 

17 rebiülevvel 1309. 9 teşrinievvel 1307 

İrade tarihi: 29 rebiülevvel 1309, 21 teşrinievvel 1307 

tradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üze
rine mucibince iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi müteallik ve şeref
sudur buyrulmuş olmakla olbabda.... 

Gurrei rebiülahir 1309, 23 teşrinievvel 1307 
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No: 257 — Gümrük Nizamnamei Umumisi 

18 rebiülevvel 1309, 10 teşrinievvel 1307 

BİRİNCİ FASIL 

Mevaddı Umumiye 

Madde 1 — Gümrük hattı sevahili derya ile düveli mütecavire ara
zisine mülâsık olan kara hududundan ibarettir. 

Madde 2 — Gümrük hattını tecavüz ederek memaliki Devleti Aliyeye 
dahil olan emtia ve eşyanın anbarlara nakil ve iddiharı muamelâtı sahili 
deryadan beş kilometre mesafeye kadar gümrük memurlarının nezareti 
tahtında cereyan edecektir ve hududu berriyenin mesafesi icabatı mahal
liyeye göre tayin olunacaktır. 

Sefain için hattı muhafaza sahilden on kilo metre mesafeye kadar 

imtidad eder. 

Hududu mezkûre haricinde bulunacak emtia ve eşyanın nakliyatı 
serbest cereyan edecek ve şukadar ki hile ile aşırılıp zabıtaca tahtı ne
zaret ve muhafazaya aldırılan emtia ve eşya hattı muhafazayı tecavüz 
etmiş olsa bile derdest edilebilecektir. Kezalik tütün ve tuz gibi devletçe 
tahtı inhisara alınan veyahut müskirat gibi resmi miriye tâbi olupta 
tezkeresiz bulunan veyahut idhal ve ihracı veya transit suretile imran 
memnu olan eşya memaliki osmaniyenin her tarafında zabtolunabile-
cektir. 

Hali yerlerden mürur edip kaçakçılık ettikleri şüphe olunan kârvan-
lar gümrüğün nezaret ve muayenesine tabidir. 

Madde 3 — Leylen yani gurub ile tulûu şems arasında eşya güm
rüğün hattını tecavüz edemiyecek ve sevahil boyunda limanlara girmek 
veyahut sahile yanaşmak yalnız gümrük idaresi bulunan mahallerde 
caiz olacaktır. 

Madde 4 — Gümrük İdarelerinin mezuniyeti mahsusasile gümrük 
memurları hazır bulunmadıkça neharen ve gerek gümrükçe müsbet bazı 
esbabı mücbire üzerine leylen emtia ve eşyayı ticariyenin sefaine tah
mil ve sefainden ihracı ve aktarma muamelesinin icrası caiz değildir. 
Şukadar ki icabı takdirinde muamelâtı mezkûrenin memursuz dahi ic
rasına gümrük idaresi ruhsat ita edebilecek ve ruhsatı mezkûre tahriren 
verilecektir ve bu gibi tahliye ve tahmil ve aktarma muamelâtı gümrük 
idaresinin tayin edeceği mahallerde icra olunacaktır vesefainin limanlara 
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getirecekleri eşyayı ticariyenin kaptan ve acentalara aid olan muamelâtı 
rüsumiyesi tamamen ifa olunmadıkça bunlann o limandan eşya kabul 
etmeleri caiz olmayacak ve şukadar ki bu babda gümrük idaresinden 
tahriren ruhsatı resmiye istihsal ettikleri halde eşya almaları mücaz 
olacaktır. 

Madde 5 — Kaptanlar gemilerine tahmil ettikleri eşyanın manifes
tosunu hareketlerinden evvel gümrüğe ibraza mecburdur ve bu muame
lenin ifasından sonra gümrük idaresi tarafından dahi geminin hareketine 
ruhsat itası için liman idaresine mezuniyet ita olunmak ve işbu mezuni
yet ihracat manifestosunun muayenesini müteakip ve her halde mez
kûr manifestonun ibrazından üç saat bir müddet zarfında verilmek 
lâzımdır ve limandan çıkmak için ruhsatname almaksızın hareket et-
mak kâffei sefain kaptanlarına memnudur. Şukadar ki sefainin hareket 
edeceği limanda acentası bulunur ve üç gün müddet zarfında balâda 
muharrer manifesto muamelâtını ifa edeceğini tahriren taahhüd ede
cek olur ise gümrük idaresi manifestonun ibrazından evvel sefinenin 

hareketi için müsaade edebilecektir ve bu yolda gösterilen teshilâttan 
istifade etmek iatcyen vapur kumpanyaları taraflarından tayin olunan 
acentalar sefinelerinin kaptanları canibinden her ne zaman hilafı ni
zam bir hareket vuku bulur ise andan dolayı mesul olacaklarına dair 
mukavelât muharrirliğinden musaddak bir kıt'a taahhüd senedi ita 
edeceklerdir. 

Madde 6 — İdhalât ve ihracat ve transit ve aktarma eşyasının an
trepo anbarına vaz'ı veya bir limandan diğer limana nakli gibi bilcüm
le muamelâtı riisumiyenfn ifası için evvel bevvel eşya sahibi veya vekili 
tarafından mümza bir beyanname ita olunacaktır. Gümrük idaresi işbu 
nizamnamenin onuncu maddesinde gösterilen evraktan birini hamil 
bulunan zatı eşya sahibi addedecektir. 

Madde 7 — Beyanname gümrüğe ibraz olunduğunu müteakip eş
yanın muayenesine mübaşeret olunur ve gümrük idaresi bilcümle kab-
l an küşad ve muayene etmek salâhiyetini haizdir. Eğer kablar gümrükte 
mevcud olupta ilk muayeneden ve hatta icab eden gümrük resminin 
ifasından sonra bile bir ikinci muayeneye lüzum gördüğü halde güm
rük idaresinin mezkûr kablan tekrar muayene ettirmeğe her vakit hak
kı vardır ve muayene olunacak kablar muayeneye mahsus mahallerde 
ve mal sahibinin huzurunda küşad ve muayene edilir. Eşyanın suhu
letle gümrüğe ihraç veya gümrükten bahre tenzil edilmesi ve bunlann 
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gerek hini muayenede ve gerek muayeneden sonra hüsnü muhafazası 
için muayene mahalleri muntazam bir surette tertib edilecektir. 

Gerek kıt'alarmın büyüklüğünden ve gerek çok yer istiab edecek
lerinden naşi anbarlara vazolunmayan eşya hariçte ve gümrüğün gös
tereceği bir mahalde muayene olunacaktır. 

Madde 8 — idhalât rüsumu idhalât tarifesine tevfikan istifa olu
nur. Resmi gümrükten muaf tutulan ve idhali men edilen eşya tarifeye 
merbut bir ve iki numaralı cetvelde tadad olunmuştur. Eşyayı dahiliye
den sarfiyat ve ihracat rüsumu alınmayacak ve eşyayı ecnebiyeden dahi 
transit resmi ahz olunmayacaktır. Memaliki şahane limanlarından vurud 
edecek eşya sahibi işbu nizamname ahkâmına tevfikan tezkere ibraz 
edemediği halde henüz resmi gümrüğü istifa olunmamış ecnebi eşyası 
nazarile bakılacaktır. 

Ambar ve antrepo ve hamaliye ve rıhtım ve cerri eşkal vesairenin 
ücreti dahi tarife ve nizamatı mahsusası mucibince ayrıca istifa olu
nacak ve bu ücretler yalnız vukubulan hidemat ve masarife bir karşılık 
arızından ibaret olacaktır. 

Resmi gümrük fii mirisile altın olarak alınacak ve ledelhace güm
rük tarifesine tevfikan maa fark sim mecidî olarak tediye olunması caiz 
olacak ve emtia ve eşya rüsumu icabiyesi tamamen 'tesviye edilmedikçe 
ashabına verilmiyecektir. Meskukâtı ecnebiyeden ingiliz altını ve altın 
frank ve Almanyanın kordon tesmiye olunan altın sikkesi dahi kıymeti 
hakikiyeleri üzerine kabul edilecek ve kıymeti mezkûre darphanei 
Amire tarafından bittayin ilân olunacaktır. 

Her neresi için olur ise olsun gümrüklere vürud eden eşyanın 
mürselünileyhinden gerek bu eşya ve gerek evvelce celbetmiş olduğu 
sair eşyadan dolayı gümrüğün matlubu olduğu takdirde diğer borçlarına 
tercihan eşyayı mezkûreyi gümrük idaresi teminat makamında tevkif 
edebilecektir. 

Madde 9 — Gümrük muamelâtı hitam bulduktan ve rüsumu ica

biyesi tediye olunduktan sonra eşyayı gümrükten çıkaracak kimseye 

bir kapı pusulası ve bir de resmin tediye olunduğunu havi makbuz 

senedi ita olunacak ve bilâ resmi gümrük memaliki mahrusanın diğer 

bir limanına veya ecnebiye gönderilmek üzere gümrüğe götürülecek eş
yayı ecnebiye için salifüzzikir makbuz senedi ibraz olunmasını taleb 
etmeğe gümrüğün hakkı olacaktır. 
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Madde 10 — Gümrükteki eşya sefain kaptanlarının ve vapur kum
panyalarının veya demiryol idarelerinin teslim ordinosunu hamil olan 
kimseye ita olunacak ve mekâne ve araba ile naklolunan eşya dahi na
kil tarafından verilen manifestoya tatbikan ashabı eşya yedinde bulu
nan mektuplar ile verilecektir. Antrepo ambarlarına vazolunacak eşya 
antrepo muamelâtına dair nizamnamei mahsus ahkâmına tevfikan an
trepo senedini hamil olan zata teslim olunacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

tdhalât eşyasının bir gümrükten diğer gümrüğe 
sureti nakline dairdir 

Madde 11 — Berren idhal olunacak eşya hududda en yakın bulu
nan gümrük idaresine götürülecek ve gümrük idaresi hattın haricinde 
bulunduğu halde eşya mutad olan tarikten kat'en inhiraf etmeksizin 
doğruca gümrüğe gelecektir. 

Madde 12 — Devleti aliye limanlarından birine vasıl olan sefinenin 
kaptanı veya acentası sefinenin vurudundan itibaren yirmi dört saat 
zarfında manifestosunun aslına mutabık olduğuna ve eşyayı mahmulenin 
kâffesi bunlarda münderiç bulunduğuna dair imzası tahtında iki kıt'a 
sureti musaddakasını gümrüğe ita etmeğe mecburdur. Mezkûr suretlerle 
tatbiki icra olunmak üzere manifestonun nüshai asliyesi dahi suretlerle 
birlikte ibraz olunacak ve yirmi dört saat zarfında iade edilecek ve maa-
mafih icabı takdirinde her ne müddet için ve her ne sebebe mebni gelmiş 
olur ise olsun limana yanaşan sefainin manifestosunun nüshai asliyesini 
derhal iraesi taleb olunabilecektir. Devleti aliye limanlarından gelen sefai
nin manifestosu ile beraber mezkûr limandan verilmiş olan azimet ma
nifestosu dahi verilmek lâzımdır. Şukadar ki beşinci maddenin fıkrai 
ahiresinde gösterilen esbabdan dolayı manifesto verilmemiş ise mazur 
tutulacaktır. Manifestoda muharrer olan eşyanın hamuleye hini tatbikın-
da gümrükçe şüphe arız olacak olur ise kaptan lüzum görülecek her nevi 
izahat itasına ve nakliyat ve geminin muhteviyatına dair sair evrakı lâ-
rimeyi ita ve ibraya dahi mecbur olacaktır. 

Mevrid limanına mahsus olan eşya sefineden ihraç olunduktan son
ra gümrük idaresi eşyayı mezkûreyi kabzeylediğini manifesto suretine 
şerh vererek alâkadarına ita eyliyecek ve eğer hamulenin mecmuu diğer 
bir limana çıkarılacak ise manifesto suretine yalnız görülmüştür işaretini 
vazedecektir. Hamulesi diğer bir limana aid olan veyahud safra ile ge-
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len sefain limanda aram ettikleri müddetçe gümrüğün nezareti tahtında 
bulundurulacak ve hini hareketlerinde muayene edilecek ve bunlardan 
şüphe edilenler hakkında ledelhace icrayı taharriyat olunacaktır. 

Manifestonun nüshai asliyesi sefinenin mücerred tâbi olduğu dev
letin Ticaret Kanunnamesi ahkâmınca sefinede tutulmak lâzım gelen ha
mule defteri veya mahreç iskelelerinde bulunan acentalar tarafından 
mümza olan hamule beyannamei umumisinden ibaret olup andan başka 
evrak asıl manifesto addolunmayacak ve manifestonun nüshai asliyesi 
geminin limana hini duhulünde derununda bulunan hamulenin umumu
nu havi olacaktır. Manifestonun nüshai asliyesini teşkil edebilecek ev
rak kaptan tarafından memhur bir sicim ile yekdiğerine merbut bulu
nacaktır. Gümrüğe ita olunacak manifestonun birinci sahifesi veçhi ati 
üzere yazılacaktır, (işbu defter... mahalden vürud eden... nam ve... bay
raklı sefine manifestosunun nüshai asliyesi olup tekmil eşyayı mahmuleyi 
havidir. Beyannamei mezkûrda münderiç mevaddm sıhhatini imzam tah
tında olarak tasdik ederim. 

Madde 13 — Manifestoda evvelâ sefinenin ismi ve sancağı ve kapta
nın ismi ve hareket ettiği liman ile esnayı rahda tevakkuf eylediği ma
halleri ve konşimentolar mucibince mahmul bulunan eşyanın ashabı ve 
saniyen kabların nev'i ve miktarı ve mezkûr kabların marka ve numara
ları ve manifestonun ibraz olunduğu liman ile sair limanlara ihraç olu
nacak kablar ve salisen sefinenin mekûlâtını havi olup henüz el sürül
memiş olan kablar ayrı ayrı üç fasılda beyan ve tasrih olunacak ve mez
kûr üç fasıldan her birinin yekûnları bağlandıktan sonra yazı ile de 
gösterilerek tekrar edilmek lâzım gelecektir. Manifesto ile iki kıt'a su
retlerin tashih ve hak ve satırlar arasına zam ve ilâve gibi hatalardan 
ari olarak tanzim olunacak ve manifestonun ibrazından evvel lüzumu 
hissolunan tashihat olduğu halde bittashih zirleri kaptan tarafından im
za edilecektir. 

Balâda beyan olunan mevaddan birisi manifestoya derç edilmemiş 
bulunursa mezkûr manifesto ibraz olunmamış hükmünde addolunup ka
bule şayan manifesto tanzim etmek için mümzisine red olunacaktır. 

Madde 14 — Gümrük memurlarından biri sefinenin kaptan veya 
vekili ile beraber sefineden ihraç olunan kab ve eşyayı manifesto suret
lerinden birine işaret ederek mezkûr kab ve eşyanın muamelei kaydiye 
ve muayenesi icra olunmak üzere gümrüğe naklolunacaktır. 

Her bir sefineye kolcu ikame etmek ve gemi ambarlarını tahtı tem-
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hire almak velhasıl bilâ müsaade sefineye eşya tahmil ve ihraç ve ak
tarma etmek gibi muamelâtın men'i zımnında gümrükçe lüzum görüne
cek tedabir ittihaz olunacak ve fakat tedabiri mezkûre geminin muame
lâtı zaruriyesine halel gelmiyecek surette icra olunacaktır. Bununla be
raber sefaini ticariyenin esnayı muayene ve ta'harriyatında hazır bulu
nabilmek için gümrük memurları aid oldukları idare tarafından sefai
nin tâbi olduğu devlet konsolos memurlarına tebliğ ve ihbarı keyfiyet 
olunmadıkça hiç bir halde sefaini ticariyeye girip icrayı taharriyata mü
başeret edemiyeceklerdir Ve konsolos memurları taharriyat ve isticvab 
esnasında hazır bulunmağa muktedir olabilmeleri için konsoloslarına 
tebliği lâzım gelen ihbarname taharriyata hangi saatte ibtidar olunaca
ğını havi bulunacaktır, ihraç olunan eşyanın mikdarı veya kabların adedi 
manifesto münderecatından dun ise kaptan veya vekili taayyün eden fark 
hakkında isbatı madde etmeğe mecburdur. Eğer noksan zuhur eden eşya 
veya kablar tahmil olunmamış veya mevridi aslinin gayri bir mahalle 
nakil olunmuş ise kaptan veya vekili bu babda gümrükçe şayanı kabul 
evrak ibrazile isbatı müddea eyliyecektir. 

Manifestoda mukayyed bulunan eşya zayi edilip de mürsil veya mür-
selünileyhi tarafından kıymeti taleb olunursa kaptan veya vekili kıymeti 
mezkûrenin tediye olunduğunu isbat eyliyecek ve atide beyan olunan 
evrakı müsbite ibrazile yirmi dört saat zarfında isbatı müddea edemediği 
takdirde kaptan veya vekili gümrüğün kabul edeceği surette muteber 
bir kefil ita ve kıymeti mezkûre tayin olunamadığı takdirde her halde 
beher kah için biner kuruş depozito edecektir. Evrakı müsbitei mezkûre 
mürselünileyhin sipariş mektubunun nüshai asliyesi ile faturası ve mür-
silin irsal eylediği mektubun nüshai asliyesi ve alâkadaranın musaddak 
ticaret defterleri gibi evraktan ibaret olup bunları celb ve gümrük idaresine 
ibraz için kaptana veya vekiline dört mahı tecavüz etmemek üzere münasib 
bir mehil verilecektir. Sefinede manifesto haricinde bulunacak kablara 
hiç bir özür kabul olunmaksızın kaçak nazarile bakılacak ve otuz altıncı 
madde ahkâmı mucibince muamele olunacaktır. 

Madde 15 — Hamulenin ihracından sonra sekiz gün müddet zar
fında altıncı maddede münderiç bulunduğu veçhile icab eden beyan
name gümrüğe ibraz olunacaktır, işbu müddetin inkızasmda eşya güm
rükten kaldırılmadığı halde gümrük antreposu tesis olunan mahallere 
gümrük idaresi tarafından hemen antrepoya gönderilecek ve antrepo 
bulunmayan mahallerde gümrük ambarında hıfzolunarak icab eden ar
ziye resmi ahz olunacaktır. Muhaberatı ticariye evrakından maada güm-
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rüklere vurud eden eşyaya müteallik her nevi evrakı ticariyenin ibrazını 
gümrük idaresi taleb edebilecektir. Bir malın sahibi beyannameyi tanzim 
etmezden evvel kendi hesabına olarak gelmiş olan kabların muhteviya
tını gümrükte ve gümrük idaresinin nezareti tahtında olarak muayene 
etmeği taleb eder ise kendisine müsaade edilecektir. Beyannameler türk
çe veya fransızca olarak tanzim olunacak ve beyanname ita olunduktan 
sonra tadil olunamıyacaktır. 

Kabların derunundaki eşyanın muayenesi için küşadına gümrük 
Nazırı veya Müdürü tarafından müsaade olundukta hini muayenede 
hazır bulunmak üzere Nazır veya Müdür tarafından bir memur tayin 
olunacaktır. 

Madde 16 — Beyannameler gümrük tarafından verilecek matbu 
evrakı mahsusa üzerine tahrir olunacak ve tarifenin tatbikına müteallik 
bilcümle izahatı lâzımeyi havi bulunacaktır. Beyannamelere evvelâ 
bunları ita edenlerin esami ve şöhretlerile tabiiyet ve mahalli ikamet
leri saniyen eşyanın mahreci ve mahalli husulü ve mevridi ve bunları 
idhal veya ihraç eden sefainin esami ve bayrakları ve salisen zurufun 
envai ve marka ve numaraları ve sıklet ve adreslerile beher kabın 
muhteviyatının tarifede aid olduğu maddenin vahidi kıyasisine tevfikan 
cins ve nev'i ve vezin ve adedi ve ölçüsü veya kıymeti derç olunacaktır. 

Madde 17 — Gerek manifesto gerek sair icab eden evrakın itasın
dan imtina edildiği veyahut müddeti nizamiyesinde ibraz olunmadığı 
takdirde masarif ve zarar ve ziyanı kaptana veya sahibi eşyaya aid 
olmak ve bu yüzden terettüp edecek cezayı nakdinin hakkı istifasına 
halel gelmemek üzere gümrük idaresi eşyayı mezkûreyi bilihraç antre
poda ve antrepo yok ise gümrük anbarında hıfzettirecek ve beyanna
me itasından imtina olunur veya itası tehir edilir ve gümrüğe çıkarıl
dığı tarihten bir seneye kadar eşya kurtarılmaz ise cari olan usule tev
fikan mahallî gazetelerinden birine ilân derci veyahut bir ilân vara
kası taliki suretlerile alâkadarana yalnız bir defa haber verildikten 
sonra müzayede tarikile ve idarece cari olan usul mucibince gümrük 
idaresi eşyayı mezkûreyi furuht ettirecektir ve işbu eşyanın bey'i ilânı mez
kûrdan nihayet on beş gün sonra icra olunacaktır. Meyva vesaire gibi 
fenalaşmak veya akmak ve kokmağa müstaid olanlar gümrükte hıfzolu-
nabilecek müddetten ziyade kalmayacak ve bu gibi şeyler müddeti mu-
ayyenesi zarfında gümrükten kaldırılmadığı surette buna dair gümrük 
idaresi bir mazbata tanzim ettikten sonra sahibini aramağa hacet kal
maksızın bilmüzayede doğrudan doğruya furuht edecektir. Ashabı tara-
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fından aranmıyarak gümrükte kalmış olan eşyanın muayene ve furuhtu 
muamelesi alâkadaranın gaybubetleri halinde hükümeti mahalliyeden 
ve mürselünileyhi tebaai ecnebiyeden olduğu gümrükçe malûm olduğu 
takdirde mensub olduğu konsoloshaneden tayin olunacak memuru mah
sus huzurunda icra olunacaktır. 

Eğer hükümeti mahalliye veya konsoloshaneden taleb olunan me
mur davetnamede tayin olunan saatte gelmiyecek olur ise vukuu hali 
mübeyyin icab eden mazbatası bittanzim eşya furuht olunacaktır. Fu
ruht olunan eşyanın esmanı hasılasından evvelâ neşir ve talik olunan 
ilân ve müzayede masarifi ve saniyen gümrük resmi ve antrepo ücreti 
veyahud ardiye resmi ve salisen vapur navlu ve nakleden vapur kum
panyası vesaire tarafından verilmiş olan peşinat akçesi ve cezayi nakdisi 
gibi masarifatı mümtaze sırasile badettenzil mütebakisi aid olan kimseye 
verilmek üzere emaneten idare veznesinde hıfzolunacak ve meblâğı mü
tebaki üç sene zarfında kimse tarafından aranmadığı halde gümrük ida
resince irad kaydolunacaktır. 

Madde 18 — Posta ile gelen mektup, çantalarile evrakı matbua 
ve iki yüz elli gram sikleti saf iyeyi tecavüz etmiyen ve havi olduğu eş
yanın beher yüz kilosunun idhalât resmi gümrüğü altın sikke olarak 
yüz elli kuruştan fazla olmayan eşyayı havi posta paketleri muntazam 
bir barnamede münderiç ve mazbut olduğu takdirde muayeneden müs
tesna tutulacak ve zikrolunan mektup çantalarının hini küşadında ha
zır bulunmak üzere gümrük idaresi dilediği vakit posta idarelerinde 
birer memur bulunduracaktır. Bununla beraber posta idaresinde bu
lundurulacak memurun huzuru m üçer red çantalarda resmi gümrüğe tâbi 
veya idhali memnu eşyayı havi kaplar bulunup bulunmadığını tahkik 
ve tedkikten ibaret olup memuru mumaileyh posta muamelâtına bir 
gûna sekte iras etmiyecektir. Ecnebiden posta vasıtasile vürud eden bil
cümle kablar posta memuru tarafından bunların vürud ettiği gün nüs-
hateyn olarak tanzim olunacak bir cetvele dercolunup bir nüshası der
hal gümrük idaresine gönderilerek bunun ita olunduğu gün ve saati 
havi bir makbuz senedi alınacaktır. Mezkûr cetvelin ita olunan nüshai 
saniyesi posta memuru tarafından imza olunacağı gibi posta idaresi 
mührile dahi memhur bulunacak ve mahreç posta idarelerinin beyan
nameleri de beraber ibraz olunacaktır. Mezkûr cetvelin her iki nüsha
sının nründericatı yekdiğerine mutabık bulunacak ve bu da kabların 
sırasile kayıt numaraları ve geldikleri mahal ve mürselünileyhin ismi 
ve kabların sikletinden ibaret olacaktır. Mezkûr cetveller ikiye münka-
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sem olup aksamı mezkûreden birincisi iki yüz elli gram sikleti tecavüz 
eden kablarla beher yüz kilogramı için resmi gümrüğü altın olarak yüz 
elli kuruştan ziyade olan eşya kabları ve ikincisi vezni gayri safisi iki 
yüz elli gramı tecavüz etmiyen ve beher yüz kilogramı için resmi güm
rüğü altın olarak yüz elli kuruştan ziyade olmayan kabları havi ola
caktır. Mezkûr cetvelin ikinci kısmında münderiç ıkablardan bazılarının 
gümrük beyannamesi mündericatından şüphe edilerek bunların mua
yenesi icab ettiği takdirde gümrük idaresi fransızca olaTak tahriren mez
kûr kabları posta idaresine beyan edecek ve posta cetvelinin nüshai 
saniyesi alaturka saat yediden evvel ita olunmuş ise gümrük idaresinin 
işbu tahriratı dört saat bir müddet zarfında ve eğer saat yediden sonra 
ita olunmuş ise ferdası gün saat yediye kadar posta idaresine gönderile
cek ve bu roehlin inkızasından sonra cetvelin ikinci kısmında münderiç 
kabları posta idaresi ashabına teslim edecektir ve bilâkis vakit ve za-
manile posta idaresine bu yolda malûmat ita edildiği takdirde gümrük 
idaresinin beyan eylediği kabları bir makbuz senedi mukabilinde cet
velin birinci kısmında münderiç kablar ile beraber posta idaresi güm
rüğün tahriren tayin edeceği memura teslim eyliyecektir. Gümrüğe ita 
olunan nüshai saniye cetvel mündericatmın nüshai asliyeleri muhtevi
yatına mutabık olup olmadığını tedkik için gümrük idaresinin ara sıra 
posta idaresine bir memuru mahsus göndeımeğe hakkı| olacak ve şu 
kadar ki idarei mezkûre memuru mumaileyhin hangi gün ve hangi sa
atte postahaneye gideceğini tahriren bildirecektir. Posta çantaları ha
ricinde vürut edecek kaplar i le mukavelenamesinde gösterilen sikleti 
tecavüz eden şeyler eşyayı saire kabları nazarile bakılarak eşyayı mez
kûre hakkında icra edilen muamelâta tâbi olacaktır. 

Madde 19 — Yolcuların beraberlerinde bulunan eşyanın muayenesi 
için gümrük idaresi icab eden mahaller tahsis edecek ve mezkûr mua
yeneden hiç kimse müstesna tutulmıyaeaktır. Resmi gümrüğe tâbi eş
yadan ticaret için olmıyarak zatî bazı şey götüren yolcular tahriren 
beyan etmeğe mecbur olmayıp eşyayı mezkûreyi ya şifahen beyan ve
yahud hiç bir şeyi beyan etmeksizin sandıklarının muayene edilmesini 
taleb ile iktifa edebilecek ve bu yolcular yalnız muayeneden ketmetmck 
istedikleri eşyadan mes'ul tutulacaktır. Eşyayı mezküreden zatlarına 
mahsus ve müstamel olduğu anlaşılanlar resmi gümrükten muaf oldu
ğu gibi zatına mahsus olduğu gümrükçe müsellem olan cedid elbise ve 
çamaşır ve ayakkabı gibi sair ufak tefek şeyler dahi resmi gümrükten 
muaf tutulacaktır. 
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Madde 20 — Gümrük rüsumuna tâbi olup gerek tüccar ve erbabı 
sanayi ve gerek Devleti metbuası pasaportunu hamil olan seyyar tüccar 
tarafından satılmaksızin betekrar ihraç edilmek veyahut yeniden antrepo 
ambarına vaz için lâzım gelen gümrük muamelâtı ifa olunmak şartile 
numune makamında idhal olunacak eşya gümrük rüsumundan muaf 
olarak kabul olunacaktır. îşbu numunelerin tedavülü için ita olunacak 
mehil numunelerin hini idhalinde tayin olunacak ve mehli mezkûr bir 
seneyi tecavüz edemiyecekrir. Numunelerin tekrar ihracı hususu gerek 
gümrük resmini emaneten vaz'ı ve gerek kefalet itası suretlerinden bi-
rile ilk mahalli duhulünde derhal temin edilecektir. Seyyar tüccar ta
rafından idhal edilen numuneler ilk mahalli duhulünde bulunan gümrük 
memurları tarafından kabul olunduktan sonra tedavülleri için ita olu
nan müddeti mehil zarfında muamelâtı duhuliyenin tecdidine hacet 
kalmaksızın yalnız gümrük idarei aidesine nakli eşya beyannamesinin 
itasile memaliki mahrusanın sair yerlerine bahren naklolunabilecektir. 
Zirde münderiç mevaddın icrası için lâzım gelen muamelâtı rüsumiye 
yalnız gümrüğün merkez nezaretlerile antrepo ambarı bulunan güm
rüklerde ifa olunacaktır. Salifüzzikr numuneleri idhal eden tüccar ve 
erbabı sanayi ile seyyar tüccar idhal edecekleri numuneleri idhalât be
yannamesinden maada bunları sureti mufassalada muvazzah ve ticarette 
müstamel İstılah tahtında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bir cetvele 
dercedeceklerdir. Mezkûr cetvelin muhteviyatının sıhhatini tetkik ve tas
dikten sonra gümrük idaresi mümkün mertebe her bir numune parçası
na veyahut bunların merbut bulunduğu mukavva üzerine meccanen müh
rünü vaz ve bunların tedavülü müddetini tayin ve idhalât rüsumuna 
mukabil teminat ve kefaleti lâzımeyi ahzederek cetvelin nüshai saniye
sini ve numunelerin tedavül tezkeresile numuneleri sahibine teslim ede
cektir. Numunelerin hini idhalinde tayin olunan müddet zarfında ecne
biye iade olunmak üzere mezkûr numuneler tekrar gümrüğe getirildikte 
bunlar cetvel ve tedavül tezkeresile bittatbik tevafuk eylediği hal
de mezkûr numunelerin ihraç veya antrepo ambarına vaz edildiğini mez
kûr gümrük idaresi tasdik ederek evvelce ahzolunan teminatı red veya 
kefaleti feshedecektir. Mezkûr numuneleri ihraç veya antrepo ambarına 
vazetmek üzere müddeti muayyenesi zarfında gümrük idaresine getir
mediği takdirde bunları idhal eden gümrük idaresi teminatı nakdiye 
almış ise anı ve kefalete raptedilmiş ise kefilden bittahsil resmini irad 
kaydedecektir. 

Madde 21 — Beyannamesi verilmedikçe resmi gümrüğe ifa olun-
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rnazdan evvel bir antrepo ambarından diğerine veya antrepo ambarı 
bulunmayan bir gümrükten antrepo ambarı bulunan diğer bir gümrüğe 
veyahut aktarma suretile bir sefineden diğer sefineye ve hatta muvak
katen gümrüğe çıkarıldıktan sonra dahi memaliki mahrusa limanlarının 
birinedn diğerine eşyayı ecnebiye naklolunamıyacaktır. îşbu eşya imrar 
veya aktarma olunan gümrük idaresine ita olunacak ilmühaberle mevrid 
gümrüğüne sevkedilecek ve şu kadar ki bunlar için teminat ahzile be
raber kabların üzerleri veyahut vapurda vazolunacakları ambarlar kur
şun mührile temhir olunacaktır. Kurşun mühür vaz'ına kabiliyeti ol
mayan eşya kurşun mührü darbından müstesnadır ve eşyanın mevrid 
gümrüğünde muayenesi için gümrük idaresi ilmühaberi eşya sahibine 
ita eedcektir. Memaliki şahane limanlarının birinden Mısıra ve Mısır 
limanlarının birinden Memaliki şahanenin sair limanlarına gönderilecek 
eşya hakkında muamelâtı hazıra kemakân mer'î kalacaktır. Şöyleki 
idhalât resmini tediye eden eşyayı ticariyeden tekrar resim istihsal olun-
mıyacak ve fakat anifülbeyan olunan usulü mevzua ve cariye üzerine 
bareftiye Mısırdan memaliki şahanenin sair limanlarına vürud eden 
eşyadan Mısır gümrüklerince bazı tadilâtı mukarrereden dolayı istifa 
kılınan gümrük resmi tarifei umumiyei osmaniyede münderiç rüsumdan 
dun görüldüğü takdirde mevrid gümrük idaresi rüsumu mezkûre bey
nindeki farkı istifa edecektir. İdhalât rüsumunu evvelce ifa edip mahreç 
gümrüğünün emtia ve eşyayı dahiliye hakkında cari olan nizamnamei 
mahsus ahkâmınca bahren memaliki mahrusanın diğer bir limanına 
nakolunacak emtia ve eşyayı ecnebiyeden ancak mahreç gümrüğünün 
tezkeresi bulunduğu halde tekrar resim alınmıyacaktır. 

Madde 22 — Eşyayı ticariyenin mevrid gümrüğüne vusulünden iti
baren mürselünileyh yedi gün müddet zarfında bunlar hakkında icra 
ettireceği muameleyi beyan etmeğe mecburdur. Kablann vusulünde eş
yanın tebdil ve tağyir edilip edilmediğinin tahkikına iptidar olunup 
eşyayı mezkûre ilmühaberinin münderiçatına muvafık bulunduğu halde 
niza men yapıştırılması icap eden pul esmanı müstesna olmak üzere 
mürselünileyhin yedine meccanen bir beraat şehadetnamesi ita kılına
caktır ve bilâkis hini muayenede bir fark görülür ve esnayı rahda kab-
lara el dokunulduğunu ima eder bir emare müşahede olunursa eşya bil
muayene tevafuk eden kısmı için şahadetname ita olunacaktır. Muayene 
zamanında eeyanında eşyanın ne halde bulunduğunu muayene memurları 
ilmühaber zahrına şerh verecek ve mezkûr şehadetname ve ilmühaberde 
tayin olunan müddet zarfında mahreç gümrüğüne iade ve ibraz olundukta 
teminat red ve fesih edilecektir. 
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Madde 23 — Memaliki mahrusa limanlarının birinden diğerine 
•bahren naklolunacak emtia ve eşyayı dahiliye yani memaliki mahrusa 
mahsulâtı arziye ve smaiyesi nizamı mahsus ahkâmına tâbi olacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Transit antrepo muamelâtına dairdir 

Madde 24 — Transit suretile naklolunacak eşya yirmi birinci ve 
yirmi ikinci maddelerde tayin olunan ahkâma tâbi olacaktır. 

Transit eşyasının ilk dahil olduğu gümrükte beyannamesi ita ve 
muayenesi icra olunduktan sonra sahibinden veya mürsilinden idhalât 
resmine müsavi akçe depozito tarikile alındıktan sonra veyahut gümrü
ğün kabul edeceği surette muteber kefalete raptedildikten sonra sahibi 
eşyaya bir ilmühaber ita kılınacak ve gümrük idaresi eşyayı mezkûre
nin en son hudud gümrüğüne ne müddet zarfında İra esi lâzım geleceğini 
mezkûr ilmühabere dercedecek ve müddeti mezkûrede nihayet altı ayı 
tecavüz etmemek üzere eşyanın gideceği mahallin budu mesafesine göre 
tayin olunacaktır. Transit aşyasına kuruşun mührü vazolunacak ve de
miryol vasıtasile doğrudan doğruya transit edilecek eşya hakkında ni
zamı mahsusuna tevfikan ifayı muamele edilecektir. 

Madde 25 — Transit suretile gönderilen eşya tebdil ve tağyir edil
mediği hudud gümrüğünde bittahkik tebeyyün eylediği halde hududdan 
mürurunda ilmühaberi hudud gümrüğü tarafından zahriye edilecektir. 
Berveçhi muharrer zahriye olunan ilmühaber mahreç gümrüğüne ibraz 
olundukta evvelce alınmış olan depozito red veya kefaleti fesholunacaktır. 
İşbu ilmühaberler müddeti muayyenesi zarfında mahreç gümrüğüne irae 
olunmadığı halde eşyaya dahilde sarf olunmuş nazarile bakılarak evvel
ce depozito suretile alınmış olan akçe ve kefalete rabtolunmuş ise icab 
-eden resmi gümrük kefilinden bilahz irad kaydolunacaktır. 

Madde 26 — Başlıca limanlarla büyük şehirlerde menafi! ticariye 
için lüzum görüldükçe hükümeti seniye antrepo anbarlan inşa edecek 
ve idhal olunan eşya yüz kilogram veyahud yüz kilogramdan dun bir 
vezni gayrı safî için ayda veyahud bir aydan dun bir müddet zarfında 
dört kuruşu tecavüz etmemek üzere bir ücret mukabilinde antrepo an-
barlarına vaz edilebilecektir. Bu misillû umumî an barlar bulunmaz ise 
gümrük memurları ve mal sahibi tarafından müştereken mühürlenmek 
ve mağaza açıldığı halde nezaret içki gümrük tarafından tayin oluna
cak beher memuru mahsusa günde nihayet akın akçe yirmi kuruş ücret 
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verilmek üzere hususi »nbarlara eşya vaz ve hıfzetmeğe müsaade olu
nacak ve emtianın anbarlarda kalacağı müddet on iki ayı tecavüz et-
miyecektir ve bu müddet zarfında emtiayı idhal edenler resmi gümrüğünü 
tediye etmeksizin eşyalarını betekrar ihraç eylemek salâhiyteini haiz 
olup ancak müddeti mezkûre inkizasında emtiai mebhuseden idhalât 
rüsumu tamamen istifa kılınacaktır. Şayet bu müddet inkizasında yine 
kaldırılmayacak olur ise eşyayı mezkûreye sahibsiz nazarile bakılarak 
on yedinci madde ahkâmınca muamele olunacaktır ve antrepo anbarları 
muamelâtı olbabda tanzim olunan nizamnamei mahsusu ahkâmına tev
fikan cereyan edecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

ihracat eşyası muamelâtına dairdir 

Madde 27 — Beşinci maddede gösterildiği üzere ihracat eşyasının 
manifestosu sefinenin hareket ettiği limanda bulunan gümrüğe ibraz 
olunacaktır. 

Madde 26 — Memaliki mahrusai şahane mahsulâtı arziye re sına
iyesinden bulunan emtia ve eşyayı dahiliye ile idhalât rüsumu istifa 
kılınarak dahili memalikte serbest bırakılan ecnebi emtia ve eşyası me
maliki ecnebiyeye ihraç edilmek istenildikte emtia ve eşyayı mezkûre 

için ihracat muamelâtına mahsus beyanname numunesi mucibince bir 
kıt'a beyanname tanzim olunacaktır. Gümrük idaresi sefineye tahmil olu
nacak eşya ve emtia kablannı muayene etmek salâhiyetini haiz olup 
şu kadar ki bunu yalnız şüphe vukuunda istimal eyliyecektir. ihracat 
eşyası gümrüklerin haricindeki iskelelerden doğrudan doğruya tahmil 
olunacaktır. Gümrük idaresi ihraç olunacak eşya için ita kılınacak be
yannamenin memhur bir suretini kabların gümrük idaresi tarafından 
gümrüğe getirilmesi taleb olunmadıkça tahmil ruhsatnamesini tüccar 
yedine vermekle iktifa eyliyecektir. İhraç olunacak emtia ve eşya görü
lecek lüzum veya füphe üzerine gümrüğe getirildikte eşyayı mezkûre 
kırk sekiz saat bir müddet için hiç bir ardiye resmine tâbi olmayacaktır 
ve bu müddeti mezkûre geçtikten sonra resmi mezkûr istihsal kılınacak
tır. Faka* udunu ruhsatnamesi ka olunduktan sonra eşyayı metkûrenm 
havanın bosukluğundan naşi sefineye tahmili mümkün olamadığı surette 
sebebi mücbiri mezkûr devam ettiği müddetçe ardiye resmi aranmıye-
caktır. 
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BEŞİNCİ FASIL 

Muhafaza hakkında ittihaz olunacak tedabire dairdir 

Madde 29 — Her ne hacim ve kıt'ada olur ise olsun bir kuvvei 
müobireden maada hiç bir halde gümrük idaresi bulunmıyan noktalara 
sefinelerin yanaşması memnudur. 

Madde 30 — Gümrük idareleri sahilden beş mil mesafeye kadar 
iki yüz tonilâtodan aşağı olan gemilere yanaşıp manifestoyu ve hamu
leye dair evrakı saireyi taleb edebilecektir. Yanaşan sefine memaliki 
mahrusai şahane limanlarından birine gidecek olupta manifestosuz bu
lunur veya bazı gûna hud'a emaratı görülürse gümrük memurları icab
eden raporu bittanzim mezkûr gemiyi tahtelhıfz en yakın gümrük idare
sine götüreceklerdir, iki yüz tonilâtodan aşağı olupta ecnebi limanların
dan birine giden sefine balâda tayin olunan beş mil mesafe dahilinde 
bulunduğu görülüpte manifestosu bulunmaz veyahud manifestosu iza
hatı lâzımeyi havi olmaz ise gümrük memurları mezkûr sefineyi hattı: 
muhafaza haricine kadar nezaret altında olarak götürecekler ve kaçak 
emaresi görüldükte mezkûr sefineyi en yakın ve yanaşmağa salih bu
lunan gümrük idaresine götürecekler ve vukuat mazbatasını orada tan
zim edeceklerdir. Zikrolunan mesafe dahilinde demir atmış olan bilcüm
le vapur veya yelken gemilerine gümrük memurları ve Devletin bahri* 
ye zabitanı yanaşabileceklerdir. Bununla beraber memurini mumailey
him konsolos memurlarına esnayı taharriyatta hazır bulunabilmek için 
keyfiyeti tâbi olduğu konsolosa evvelce ihbar etmedikçe hiç bir halde se
faini ticariyeye girip icrayı taharriyata tbtidar edemiyeceklerdir ve bu 
ihbarname vakit ve zamanile konsolosu memurlarına tebliğ olunacak ve 
bu taharriyata bunların huzuru kabil olabilecek bir vakit ve saatte mü
başeret olunacağını havi bulunacaktır. Gümrük memurlan veya Devletin 
bahriye zabitanı iki yüz tonilâtodan aşağı bir sefineyi takib ederde mez
kûr sefinenin kaptanı yanma yanaştırmağa muvafakat etmez ise me
murini mumaileyhim rakip oldukları sandal ve sefinenin bayrak ve fla
masını çekecek ve mermisiz bir top atarak gemiye haber verecektir. Eğer 
sefine yine tevakkuf etmez ise bu defa armasına doğru menmli bir top 
atacak ve işbu iki işaretten sonra yine yanaştırmazsa artık sureti ceb
riyede istimali silâh olunarak takibe devam eyliyecek ve beş mil mesafe 
haricinde dahi derdest edebilecektir. 

iki yüz tonilâtodan ziyade olan sefinelerin yalnız sevahiî boyun
daki harekâtı tahtı nezarete alınmakla iktifa olunarak karaya veyahud 
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sandala eşya çıkarmak veya diğer gemiye eşya aktarma etmek teşebbü-
satı müşahede olunur ise memurini mumaileyhim sefineyi en yakın ve 
yanaşmağa kabil olan gümrüğe gitmeğe mecbur edecekler ve işbu mu
halifi nizam harekâtı müş'ir iktiza eden mazbatasını tanzim eyliyecek-
1 erdir. 

Balâda münderiç halattan birinin vukuunda lieclittaharri tanzim 
olunacak mazbataları mugayiri nizam harekette bulunanların mensıib 
oldukları konsolosluğa tebliğ olunacaktır. Memurin ve zabitanı muma
ileyhim bir ecnebi devletin ufak ve büyük harp sefinelerine duhul ede
meyip yalnız harekâtını nezaret altında tutmağa ve kaçak emaratı görül
dükte muhafazaya itina ile gümrük idaresine ihbarı keyfiyet etmeğe 
mecbur olacaklardır. 

Madde 31 — Konşimentoları mucibince çıktığı limanın gayri bir 
mahalle gerek sefain ve gerek şimendifer veva sair vesaiti nakliye ile 
berren naklolunmak üzere bir müddeti muvakkate için karaya çıkarılan 
emtia ve eşyayı ticariye meccanen gümrük ambarlarına vazolunacaktır. 

Ambarları aktarma muamelâtına kifayet edemiyen gümrük idareleri 
emtia ve eşyayı mezkûreyi çifte anahtarlı hususî ambarlara vazedecek ve 
mezkûr ambarları alelûmum antrepo ambarlarının muayyen olan niza
matı ve kuyudatına ve bu babda neşir ve ilân olunacak mevaddı nizami
yeye ve menafii hazinenin temini zımnında bunların bulunduğu mahalle 
göre icrası lâzım gelecek teftişat için rüsumat emaneti celilesi canibin
den tayin kılınacak m aşari fa ta tâbi olacaklardır. Miftahlardan biri gümrük 
idaresinde bulunacak ve idarei mezkûre icabı halinde mezkûr ambarları 
tahtı temhire alacaktır. Gerek gümrük ambarlarında ve gerek hususî 
ambarlarda aktarma eşyası nihayet dört hafta kalabilecek ve bazı ma
haller için rüsumat emaneti celilesi canibinden işbu müddet sekiz haf
taya kadar temdit edilebilecektir. Müddeti muayyenin inkizasından sonra 
gümrük ambarlarında veyahud hususî ambarlarda kalacak eşya antrepo 

ambarı bulunan mahallerde gümrük idaresi tarafından doğrudan doğ
ruya antrepoya vazolunacak ve antrepo bulunmıyan mahallerde ardiye 
resmine tâbi olacaktır. Şu halde ardiye resmi ve antrepo ücreti eşyanın 
karaya ihracile ilk ambara duhulü tarihinin ikinci haftası iptidasından 
itibaren hesap olunacaktır. 

ALTINCI FASIL 

Kaçak emtia ve eşyaya dairdir 

Madde 32 — Kaçak suretile tevkif olunan emtia ve eşyanın tevki
fini müteakib aid olduğu gümrük idaresinin en büyük memuru veya ve-
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kili ile diğer mütehayyizanı memurininden mürekkep bir komisyon teş
kil olunarak tedkiki keyfiyet olunduktan 9onra bunların müsadere edil
mesine ve cezayı nakdi alınmasına karar vereceklerdir. 

Kaçak olduğu tahakkuk eden eşya müsadere olunduktan başka mü
tecasirlerinden cezayı nakdî dahi ahiz ve istifa olunacaktır. Kaçırılan eş
ya tuz ve tütün ve bu gibi idhali veya ihracı memnu olan sair şeylerden 
ibaret ise zikrolunan cezayı nakdî kıymetlerinin iki misline müsavi ola
rak ahzolunup tuzun kıymeti hükümetin satış fiatı üzerinden hesap olu
nacak ve mezkûr kaçak eşya idhal ve ihracı tahtı memnuiyette bulunma
yan şeylerden ibaret ise cezayı nakdî idhalât resminin iki katına müsavi 
olarak ahzolunacaktır. Eğer eşyayı memnuadan tutulanların kıymeti elli 
kuruştan aşağı olacak olur ise ahiz ve istifa olunacak cezayı nakdî altın 
olarak yüz kuruştan dun olmıyacak ve kaçağın tekerrürü halinde balâda 
gösterilen cezayı nakdî iki kat olarak istifa olunacaktır. Eğer kaçırılan 
eşya ketmolunupta zabıt ve müsaderesi kabil olamaz ise ketmolunan eş
ya yerine bunların kıymetine müsavi bir meblâğ ve kıymeti mezkûrenin 
tahkik ve tayini kabil olamaz ise icabı hale göre bunun yerine altın ak
çe olarak beş yüz kuruştan beş bin kuruşa kadar bir meblâğ tayin edi
lecektir. Zabıt ve müsaderesile cezayı nakdisi ahzolunan eşyanın bermu-
cîbi nizam iktiza eden resmi gümrüğü dahi başkaca istifa kılınacaktır. 
İdhali memnu olan eşyanın müsaderesi ve icab eden cezayı nakdisinin 
ahzile iktifa olunacaktır. Resim ile cezayı nakdinin teinini tediyesi için 
vesaiti nakliyenin cümlesi zabtolunacak ve bunların esmanı aranılan 
cezayı nakdiyi ifaya kifayet etmez ve noksanını kaçağın mütecasirleri itmam 
eylemezler ise noksanı mezkûre mukabil mütecasiri altın olarak beher yir
mi kuruş başına birer gün hapsolunaoak ve şukadarki işbu hapis müddeti 
üç ayı tecavüz etmiyecektir. 

Gümrük komisyonu tarafından tanzim olunacak kaçak mazbata
sında eşyanın hangi tarihte ve ne ahvalde zabtolunduğu ve derdest 
edenler ve şahidler ile mütecasirlerinin isim ve şöhret ve san'atlan ve 
eşyanın cins ve miktan ve verilen karann esbabı mucibesi gösterilecektir, 
işbu karar mazbatasının tanziminden itibaren kırk sekiz saat zarfında 
bir sureti gümrüğün en büyük memuru veya vekili tarafından mümza 
olarak gümrük idaresi canibinden doğrudan doğruya hükümeti mahalli-
yeye ve mütecasiri ecnebi ise mensub olduğu konsolosluğa irsal oluna
caktır. Zikrolunan suretin tarihi tebliğinden itibaren on beş gün müddet 
zarfında mütecasir tarafından itiraz vuku bulduğuna dair gümrüğe bir şey 
tebliğ olunmadığı halde karan vaki artık kat'iyet haline girecektir. Mü-
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tecasir tarafından vuku bulacak itiraz istidası mercii olan ticaret mahke
mesine ve ticaret mahkemesi olmadığı surette aid olduğu diğer mahke
meye takdim olunacaktır. Hini muhakemede gümrük komisyonu ile güm
rük memurlarının tahkikatının aksi isbat olununcaya kadar tahkikatı 
mezkûrenin hükmü baki kalacaktır. 

Bidayeten verilen karar mucibince tahtı hükme alınan mebaliğ de
pozito edilmedikçe istinaf edilemiyecektir ve edilmiş olsa dahi muteber 
tutulmıyacaktır. 

Rüsumat emini hapis cezasını icabı hale göre cezayı nakdiye tahvil 
ederek mahkûmualeyh ile sulh olmak salâhiyetini haiz olacak ve şuka
dar ki hiç bir halde zikrolunan cezayı nakdî müsadere olunacak eşya kıy-
metile nizamen lâzım gelen cezayı nakdinin yekûnundan hasıl olacak 
meblâğın rub'undan dun olmıyacaktır. 

. Madde 33 — Kaçak emtia ve eşyadan dolayı tertib olunacak ceza 
fail ve müşevvik ve şeriklerile nâkil ve eşya sahipleri haklarında kefaleti 
müteselsile sıfatile icra edilecektir. 

Madde 34 — Kaçak nazarile bakılacak eşya berveçhiati beyan olu
nur. Şöyleki evvelâ bahren naklolunan emtia ve eşyayı ecnebiyeden hi
lafı nizam olarak liman ve sahillere çıkarılan ve berren naklolunupta 
yolundan inhiraf ettirilen ve ilk gümrüğe vasıl olmazdan evvel harici 
eznizam bir mahalle tenzil ve ihraç olunan ve saniyen manifestoya dahil 
edilmeksizin karaya çıkarılmasına veyahut aktarma edilmesine teşebbüs 
olunan veya on beş tonilâtodan dun istiabda olan kayıklara mahmul 
olup manifestosu» memaliki Osmaniye limanlarından birine gönderilen 
ve salisen gümrük idaresinin tahriren müsaadesi olmaksızın sahile ya
naşan veya kara ile ihtilât eden kayıklarda veyahut gümrük bulunmıyan 
mahallere demir atan veya sahile yanaşan gemilerde bulunan ve rabian 
muayene olunan eşyanın beyannamelerde gösterilen vezin veya kıymetçe 
yüzde beşi mütecaviz zuhur edecek farklar ve nizamen lâzım gelen re
simden dun resmin istifasını istilzam edecek surette beyannamede diğer 
namlar ile gösterilen ve hamisen eşhas üzerinde veya yolcu eşyası me
yanında veya sandal ve arabalarda veya gümrükten ketmetmek şüphe
cim davet edecek diğer bir surette kabların ve yatakların arasında veya 
başka cins eşya meyanında saklanılan ve sadisen bilâtezkere gümrükten 
kaldırılan ve sabian gümrüğün hattı haricinde ve şüpheli bir surette ve 
hali mahallerde bulunan eşyaya her halde kaçak nazarile bakılacak ve 
balâda muharrer suretlerden gayri bir suretle bilâ resim gümrük ıdha-
line teşebbüs olunan eşya dahi kaçak itibar olunacaktır. 
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YEDİNCÎ FASIL 

Mugayiri nizam harekâta dairdir 

Madde 35 — Resmen ilân edilen kavanin ve nizamatı rüsumiyeve 
mugayir harekâtta bulunanlara cezayı nakdî ahzile mücazat edilecek ve 
bu cezayı nakdî faillerinden ve müşevviklerinden ve faili müşterekten ve 
nâkillerinden ve ashabı eşyadan kefaleti müteselsile sıfatile aranılacak 
ve sefine kaptanları tayfalarının ahvalinden mes'ul tutulacaktır. 

Mugayiri nizam hareket edenlerin emtia ve eşyaları ve vesaiti nak
liyeleri hareketi vakıalarından dolayı terettüp edecek cezayı nakdinin 
istifasına karşılık tutulacaktır. 

Madde 36 — Manifesto haricinde olarak sefine derununda zuhur 
edecek eşya gümrük tarafından yalnız müsadere olunacaktır. 

Manifesto haricinde zuhur eden kablar manifestoda muharrer baş
ka kablann ayni numara ve markası tahtında bulunur ise bunlardan 
ağır resme tâbi eşyayı havi olanları manifesto harici addolunacaktır. 
Manifestoda münderiç olupta gümrüğe teslim olunmıyan kablar hak
kında on dördüncü maddede tayin olunan izahat dört ay müddet zar
fında verilemediği halde beher kabın kıymetini kaptan tediye etmeğe 
mecbur olacaktır. 

Kıymeti mezkûrenin tamamen tayini kabil olamadığı surette güm
rük idaresi bunu icabı hale göre tayin edecek ve bu da her halde bin 
kuruştan aşağı olamıyacaktır. Noksan zuhur eden kabın kaçak suretile 
ihraç olunduğu tahakkuk ettikte kaptan hakkında otuz birinci ve otuz 
üçüncü maddelerde tayin olunan cezalardan maada başkaca dahi müca
zat edilecektir. 

Madde 37 — Evvelâ emtia ve eşyayı mahmulenin bermucibi nizam 
manifestosunu ibrazdan imtina eden veya yedinde manifestosu bulunmı-
yan ve saniyen gemilerine gümrük memurlannı kabulden imtina göste
ren ve salisen gümrüğün ruhsatı olmaksızın hareket eden veya hareket 
tasaddiyatında bulunan sefine kaptanlanndan beş yüz kuruştan beş bin 
kurusa kadar cezayı nakdî ahzile mücazat olunacaktır. Evvelâ sefineler 
tayin olunan mahallerin haricinde palamar attıktan ve saniyen gümrü
ğün ruhsatı olmaksızın eşya tahmil veya tahliye veya ihraç veya aktarma 
ettikleri ve salisen manifestonun ibrazını tehir eyledikleri ve rabian 
tahliye ve ihraç muamelâtı hitam bulmaksızın bilâ ruhsat eşya tahmil et
tikleri halde işbu yoldaki hareketten dolayı dört yüz kuruştan iki bin 
kurusa kadar cezayı nakdî ahzolunacak ve bu ceza emtia ve eşya hakkında 
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icra olunacak kaçak muamelesine halel getirmeyeceği gibi her halde 
eşyayı mezkûrenin resmi gümrüğü dahi başkaca istifa kılınacaktır. 

işbu nizamname ahkâmile buna müteallik sair ahkâmı nizamiyeye 
mugayir olarak vuku bulup balâda musarrah ahvalin birine mümasil ol
mayan bir harekette bulunanlar hakkında gümrüğün en büyük memuru 
tarafından tayin olunacak bir cezayı nakdî ile mücazat olunacak ve bu 
da yüz kuruştan bin kuruşa kadar olacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Taharriyat 

Madde 38 — Kaçak emtia ve eşya bulunduğu şüphe olunan ebni
ye vesair mahaller derununa usulü dairesinde gümrük memurları girip 
muayene ve taharriyat icra edeceklerdir. Şu kadar ki icra edilecek ta
harriyat gümrüğün en büyük memuru tarafından tahriren verilecek 
emir üzerine cereyan edecektir ve işbu taharriyat gümrüğün memurini 
mütehayyizesinden ve hükümeti maahlliye ile belediyesi bulunan 
şehirlerde belediye memurlarından birer memur hazır bulunduğu 
halde icra olunacak ve taharriyat tulûu şemsten evvel ve gurubu şemsten 
sonra icra olunamayacaktır. Tebaai ecnebiyeden birinin mesken veya 
mağazası taharri olunmak icap ettiği takdirde taharri emrinin nüshai 
saniyesi taharriyatta hazır bulunacak ve bir gûna teahhurata sebebiyet 
verilmeksizin bir vekil gönderecek olan konsoloshaneye irsal olunacak 
ve konsoloshane memurlarından biri hazır bulunmadıkça işbu taharri
yat icra edilemiyecek olup ancak eğer konsoloshane memuru vakit ve za
manile gelmiyecek olur ise derhal konsoloshaneye gönderilerek icabına 
bakılmak üzere gümrüğün taharriyat memurları tarafından vukuu hali 
müş'ir bir mazbata tanzim olunacaktır. İcra olunan muayene ve taharri
yat hakkında gümrük memurları tarafından tanzim olunacak mazbataya 
taharri olunan mahal sahibinin ve mal sahibi hazır bulunmadığı halde 
vekilinin veya hademesinin ifadat ve itirazatını derç ile zirini bunlara 
dahi imza ettirecektir. 

DOKUZUNCU FASIL 

Tarifenin tatbiki ve alelûmum muamelâtı 
rüsumiyenin icrasına dairdir 

Madde 39 — Emtia ve eşyanın sınıflara taksimile bunların tarife 
mucibince rüsumunun hesabı memurini rüsumiye tarafından icra olu
nacak ve emtianın cins ve nev'i ve sınıf ve menşei veya kıymeti hakkın-
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da zuhur edecek ihtilâfat idareten fasl ve tesviye olunacaktır. Esnayı 
muayenede bu gibi ihtilâfat vuku bulursa sahibi mal münaziünfih ka
lan cihetleri kendi ve rüsumat idaresi tarafından mümza bir mazbataya 
derç ile eşyayı mebhusenin tarafından memhur numunelerini mezkûr 
mazbataya rabtedecek ve gümrük tarafından temhir olunacak numunele
rini de ayrıca kendisi alacaktır. 

Sahibi malın talebi üzerine bu gibi emtia ve eşyanın resmi gümrüğü 
memurları tarafından tayin olunan sınıflar üzerine bilhesap depozito 
tarikile istifa kılınarak emtia ve eşyayı mezkûre teslim edilecektir. İşbu 
sınıflar üzerine sahibi mal ile gümrük idaresi beyninde zuhur edecek 
ihtilâf sahibi malın müracaatı üzerine Rüsumat Emaneti Celilesinden 
halolunacaktır. İhtilâfı mezkûrun hal ve faslı için Rüsumat Emaneti müs
teşarı veya erkânından birinin riyaseti tahtında dört azadan mürekkep 
bir komisyon teşkil olunacak ve sahibi istida da ehli hibre makamında 
komisyona maruf iki zat gönderebilecek ve bunların komisyonda reyleri 
olacaktır ve karar ekseriyeti âra verilipte reyleri müsavi kaldığı takdir
de reisin bulunduğu taraf ekseriyeti kazanmış addolunacaktır. Celbede-
çekleri eşyanın hangi sınıflara dahil edileceğini evvelce öğrenmek ar
zu eden tüccar tahriren emaneti celileye bilmüracaa eşyayı mezkûrenin 
bilcümle numunelerini iki takım üzerine tertip ve tarafından temhir 
ederek takdim edecek ve emanet dahi kezalik tahriren kararını tüccara 
tebliğ edip takdim olunan iki takım numunelerinden bir takımının bil
cümle parçaları üzerine mührü resmî tahtında tarifenin hangi sınıfına 
ve ne mrkdar resme tâbi olacağını karan mezkûra dercederek tüccar 
yedine verecek ve ikinci takım numuneleri de hıfzedecektir. 

Madde 40 — İcrayı memuriyet esnasında memurini riisumiye as
habı mesalihi bilâ lüzum gümrükte tutmayıp sureti seriada ve sırasile 
ifayı muamele edecek ve muamelâtı riisumiyenin lüzum göstereceği de
receden ileriye gidilemiyecektir. Muamelâtı rüsumiyeye müteferri bil
cümle evrak meccanen ita olunacak ve şukadar ki türkçe olmıyarak ib
raz olunan evrakın tercümesi için beş kuruşu tecavüz etmemek üzere 
bir ücret alınabilecektir Fakat işbu fıkranın konşimento ve makbuz gibi 
evraka nizamen vazolunması icab eden pullara şümulü olmıyacaktır. 
Rıhtım ve vinç ve anbar rüsumile balâda gösterilen rüsumu eşyanın 
mavnalardan tahliyesi ve mavnalara tahmil ve nakli ve kabların açılıp 
kapatılması gibi hidemata karşı alınan ücuratı ma ruf e haricinde memu
rini riisumiye tarafından hediye ve namı aharla hiç bir nesne alına-
mıyacaktır. 
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Memurini rüsumiyenin gümrükte mükellef olduklan vazifeleri ha
ricinde bir ücret mukabilinde hidematta bulunmaları kat'iyen memnudur. 

Gümrük nazır ve müdürleri maiyetlerinde bulunan memurların 
ahval ve harekâtına nezaret edecek ve ashabı mesalihin şikâyatını na
zarı dikkate alacaklardır. Balâda gösterilen ücuratı marufe haricinde 
her ne nam ile olur ise olsun tüccar veya sair ashabı mesalihten bir 
şey ahzına cür'et eden memur eğer aldığı şeyi mücerred tüccar veya 
sair ashabı mesalihin teshili umuru için aldığı anlaşılır ise azlile iktifa 
olunacak ve şayed eşyayı muayenesiz veya hakki 1 e muayene etmeksizin 
geçirmek gibi hazineyi izrara bais olacak bir hizmet mukabilinde almış 
olduğu tebeyyün eylediği takdirde hizmetinden azil ve ihraç olunmakla 
beraber mahakimi adliyece birrüye tahakkuk eden zayiat kendisinden 
tazmin ve kanunen lâzım gelen mücazat dahi tertib olunmak üzere müd
deiumumiliğe teslim olunacaktır. Kezalik memurine hediye teklif ve 
ita eden ashabı mesalihin eşyası idarenin büyük memurlarından biri
nin huzurunda yeniden ve tamamile muayene olunacaktır ve işbu mu
ayene muamelesi ceza en sair bilcümle tüccar eşyasının muayenesinden 
sonra icra edilecektir. 

O gibi halleri tekerrür eden tüccarın namına vürud edecek eşya 
hakkında kısmen muayene ile iktifa olunmak gibi bir takım teshilât 
icra olunmayacaktır. 

Bir memurun o gibi halini görüp veyahut o gibi hallerin vukuu 
kendisine ihbar edilipte imazı ayn ettiği sabit olan amir veya refikler 
faili müşterek addolunacaktır. 

ONUNCU FASIL 

Mevaddı muvakkate ve mütemmimeye dairdir 

Madde 41 — İdhali memnu olan esliha işbu nizamnamenin neşir 
ve ilânından bir buçuk sene müddet zarfında memaliki ecnebiyeye iade 
olunabilecek ve müddeti mezkûre münkaziye olduktan sonra mağazalar
da bulunacak esliha ve mühimmat ve mevaddı memnua zabıt ve müsa
dere olunacaktır. 

Madde 42 — Safiyetlerinin tahakkukuna lüzum görünecek olan 
mualecatın hükümet tarafından verilen şahadetnamelerde gösterilen ter» 
kibatı devleti aliyenin meriyülicra olan nizamatı ahkâmına muvafık 
bulunur ise kararına müsaade olunacak ve işbu şahadetnameler sefareti 
saniye tarafından tasdik olunacaktır. 
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Madde 43 — İndetteoriibe ileride lüzumu hiesolunduğu halde iş-
bu nizamname ahkâmınca tadilâtı muktaziye icra olunacak ve tadilâtı 
vakıa badelilân mer'i tutulacaktır. 

Madde 44 — Elyevm mevcud olup işbu nizamname muhteviyatına 
mugayir olan mevaddı nizamiyenin ahkâmı külliyen münfesihtir. 

Madde 45 — Rüsumat Emini işbu nizamname ahkâmının icrasına 
memurdur. 

Sekizinci maddeye merbut cetveller 
BİRİNCİ CETVEL 

Gümrükçe muayene olunmak şartile zirde beyan ve tadad olunacak 
eşya gümrük resminden muaf tutulacaktır. 

Evvelâ numune kâğıdları ve numunelik olarak eşyanın toplarından 
kesilmiş parçalar veyahut emtia ve eşyanın cinsini tayin eden numune
ler şu kadar ki bunlar numuneden başka bir şeyde istimale kabiliyeti 
olamamak meşruttur. 

Saniyen yolcu ve seyahinin istimali zatilerine mahsus olan elbise 
ve çamaşırlar. 

Salisen memaliki şahanede bulunan Almanya konsülâtosunun veya 
jeneral konsülâtosunun reisi namına vürud edip onun veyahut ailesinin 
istimaline mahsus olan eşya ve emtia. Şu kadar ki işbu konsülâtolar rüe-
aası konsolos mesleğinde yetişmiş ve devleti matbualarından tavzif edil
miş olacak ve olveçhile celbedecekleri eşyanın idhalât rüsumu dahi se
nevi altın akçe iki bin beş yüz kuruşu tecavüz etmiyecektir. 

Rab i an Almanya sefareti veya konsoloshanesi memurlarından bi
rinin veya ailesinin istimaline mahsus olup mumaileyhim veya famil
yasının memaliki şahanede yerleşmeleri için kendi namına olarak ilk 
defa idhal edilen eşya ve emtia. 

Memaliki şahaneye posta vasıtasile vürud edip vezni gayri safîsi 
iki yüz elli gramı tecavüz etmiyen ve beher yüz kilogramı için resmi 
gümrüğü altın olarak yüz elli kuruştan ziyade olmıyan bilcümle emtia 
irsalâtı dahi idhalât rüsumundan ve gümrük muayenesinden muaf tutu
lacaktır. Posta kuşağı altında vürud edip nihayet iki kilogram siklerine 
kadar muafiyeti rüsumiyeden müstefid olmağa devam edecek olan ev
rakı matbua hakkında usulü hazıra ifa olunur. Şurası mukarrerdirki 
aalifüzzikr istisnaatın tasrih ve tayini süferayı ecnebiyenin hukuku mi-
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lel ahkâmınca haiz oldukları gümrük muafiyetine asla İrası halel ede
mez. 

İkinci cedvel 

Sayd ve zinet eslihasile zirde nev'i gösterilen ticaret eslihasının 
ve mühimmat ve edevatının memaliki mahrusai şahaneye idhali mücaz-
dır. 

İdhali mücaz olan esliha 

Evvelâ lüfoşo ve lânfastr vesair usulde sayda mahsus tek ve çifte 
ağızdan veya kuyruktan dolar kaval veya şişhane tüfekler ve karabina
lar ve filintalar. Şukadar ki kutru femleri yirmi milimetreyi tecavüz et
memek meşruttur. 

Saniyen her ne çapta ve tulde olur ise olsun antika esliha ile zinet 
eslihası yani kundağı ve çakmağı veyahud namlusu esasen simüzer ile 
müzeyyen veyahud musanna oymalı her nevi tüfekler ve karabinalar v e 
filintalar ve rovelverler ve piştovlar. Şukadarki antika esliha müstesna 
olmak üzere zinet eslihasının satış fiatlan beher tüfek ve karabinalar 
ve filintalar beş yüz ve rovelverler iki yüz ve piştovlar seksen franktan 
dun olmamak meşruttur. İşbu cedvelin mevaddı sairesinde idhaline ce
vaz gösterilen esliha zinet eslihası sırasında tutularak kıymeti hakikiye-
leri mikdarı muhammeni mezkûr madununda oldukları bahanesile id
hali memnu esliha makamında addolunmayacaktır. Zinet eslihası idhal 
edenlerin yalnız tüfek ve karabina ve filintaların beheri için yüz aded 
dolu fişek geçirmesi caizdir. Fişeklerin bahası bu silâhlar için gösteri
len bedel haricindedir. 

Salisen flober tabir olunur ve bu kabilden olarak oda veya bahçe
de talim için kullanılır küçük çaplı veyahud yay ile atılır karabina tü
fekleri ve piştovlar. 

Rabian her ne çapta olur ise olsun varili hariç olarak varilinden 
itibaren namlusu tulen on altı santimetreyi mütecaviz olmıyan her nevi 
rovelverler. 

Hamisen her ne çapta olur ise olsun kaval ve şişhaneli tabancalar 
şukadar ki şişhaneli olanların namlusu tulen on beş santimetreyi teca
vüz edemiyecektir. 

Sadisen kabza ve kını dahil olduğu halde sıkleti bir buçuk kilogra
mı tecavüz etmiyen kılıçlar ve kılıç demirleri ve meçler ve meç demir-
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leri talim şişleri ve kama ve av bıçakları ve yumruk tabir olunan ele 
takılan demirden mamul alet. 

Mülâhaza 

Yedinde pasaport veya tezkeresi olan beher yolcu için her hangi 
neviden olur ise olsun bir tek rovelver tabancası veyahud bir çift taban

ca ve nihayet yüz aded dolu fişek imrarı mücazdır. 

idhali mücaz olan edevat 

İdhali mücaz tüfek ve rovelver ve tabanca ve alâtı kaba ve sair 
•eslihanın aksamı miitenevviası meselâ kundak çakmak tahtası kapsül me
mesi tetik ve tetik korkuluğu yay ve tam veya nim mamul namlular ve 
bu misillû esliha aksamı ve bu silâhlarda istimal edilir alet ve edevat 

idhali mücaz olan mühimmat 

Evvelâ idhali mücaz olan eslihalara mahsus olmak üzere beher si
lâhçı dükkânı için her ne çapta olur ise olsun senevî dört bin beş yüz 
aded madeni veya tablası maden mukavvah dolu fişek. 

Saniyen idhali mücaz olan eslihalara mahsus her ne çap ve mikdar-
da olur ise olsun tehi madenî veyahud tablası maden mukavvalı fişek 
kovanları. 

Salisen memnu olan eslihai sakile kapsüllerinden maada her nevi 
esliha ve kovan kapsüllerile flober ve bu kabilden olan küçük çaplı es-
lihaya mahsus fişekler. 

Rabian her nevi av saçması. 

İdhali mücaz olan bilcümle esliha gümrükte muayene olunduktan 
sonra gümrük idaresi canibinden meccanen ve bilâtehir sahibinin ih
tiyarına göre bunlara ya kurşun mühürlü sicim veya damga vasıtasile 
işaret olunacaktır. 

İşbu cedvelde mezkûr ve münderiç olmayan bilcümle esliha ve es
liha alât ve edevatile cephane ve her nevi barut ile dinamit fülmi koton 
ve koton azotik tabir olunan pamuk barutu ve nitro gliserin ve pikrat 
ve fülminat ve fülminat misillû barut yerine istimal olunur ve bundan 
böyle ihtira olunarak o işi görebilir bilcümle terkibat ve lâğım fitilleri 
ve emsali patlayıcı ecza ve tasfiye kılınmış ve kılınmamış güherçile ve 
klorat dö potas memnudur. Ancak sanayie halel getirilmemek için top-
hanei amire Dersaadette ve vilâyatta ihtiyacı olanların edecekleri taleb 
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üzerine say d ve taş barutu ile ona mümasil eczayı satacak ve icab eden 
mahallerde mağaza ittihaz edecektir. 

Şurası mukarrerdirki ziraat ve sanayi ile evlerde kullanmağa mah
sus olan alâtı katlanın kemafissabık idhaline devam olunacaktır. Kâffei 
eşkâlde tütün ile tuzun memaliki şahaneye idhali ve transit suretile im-
rarı men olunup memnu kalacaktır. 

No: 258 — Zabrtai Saydiye Nizamnamesinin tadilen kaleme 
alman 33 üncü maddesi 

23 rebiülevvel 1309, 15 teşrinievvel 1307 

Av tezkereleri Dersaadette şehremaneti ve taşralarda devairi beledi
ye tarafından ita olunup işbu tezkerelerden Dersaadette yirmi kuruş mi
riye ve yirmi kuruşu şehremanetine aid olmak üzere kırk ve merkezi 
vilâyat olan şehirlerde on kuruşu miriye ve on kuruşu mahallî dairei be
lediyesine aid olmak üzere yirmi ve liva ve kaza dahilinde vesair ma
hallerde beş kuruşu miriye ve beş kuruşu mahalleri devairi belediye
sine aid olmak üzere on kuruş harç alınır av tezkereleri Maliye Neza
retinin tanzim edeceği numuneye mutabık olacak ve miriye aid olan 
harçların sureti istifası dahi nezareti müşarileyha canibinden talimat» 
mahsusa ile tayin kılınacaktır. 

No i 259 — Maarifi Umumiye Nizamnamesinin ikinci faalinin 
Darülmnailimin hakkındaki mevaddmı 

tadil eden nizamname 

25 rebiyülevvel 1309, 17 teşrinievvel 1307 

Madde 1 — Darülmuallim. ıi iptidaiye ve rüşdiye ve âliye namile 
ve her birinin müddeti tahsil iyesi ikişer sene itibarile üç şubeye münka
sem ölmek ve iradei seniye ile mansub ve maarife mensub bir müdürün 
idaresinde bulunmak üzere müceddeden teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — iptidaiye şubesine şartı duhul sarf ve nahiv kıraati tür-
kiye hattı imlâdan imtihan vermek ve hüsnü ahlâk ashabından olmak 
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ve sinni on sekizden dûn ve otuzundan efzûn olmamak ve sakat ve malûl 
bulunmamak ve ileride sınıfa göre açılacak muallimliği kabulden istin-
kâf ederse müddeti tahsiliyesinde aldığı maaşın hakkı istirdadını temin 
eylemektir sakat ve malûl olmamak ve istirdadı maaşı temin eylemek 
şartları rüşdiye ve âliye şubelerinde dahi muteber olacaktır. 

İptidaiye şubesinde kıraet olunacak dersler 
berveçhi atidir 

Madde 3 — Birinci sene 
Haftada 

2 Tecvidin Kuranıkerime tatbikatı 
2 Metni dürrüyekta 
3 Elfiyenin nısfı evveli arabi \ 
2 Kavait ve tuhfei vehbî farisî f ezberlenecektir 
2 Hesap «adadı sahiheden cezriyata kadar» 
2 Coğrafya «muhtasar surette kıtaatı hamse gösterilecektir» 
2 Tarih «hilkatten dört yüz senei hicriyesine kadar olan vakayı! 

islâmiye» 
2 Kavaidi türkiye ve imlâ 
1 Talimi hat 

İkinci sene 

Haftada 
1 Tecvidin kuranı kerime tatbikatı 
2 Şerhile beraber dürrüyekta 
1 Usulü tedris ve terbiye 
3 Elfiyenin nısfı ahiri ezberlenecek 
2 Kavaidi farisiyenin tatbikatile pendi atlar 
2 Hesap «cezriyattan aşağısı» 
2 Coğrafya «memaliki mahrusai şahane» 
2 Tarih «dört yüz tarihinden asrı hazıra kadar olan vukuatı islâ

miye» 
2 Kavaid «Methali kavaid maatatbikat ve imlâ» 

1 Talimi hat 

Madde 4 — Rüşdiye şubesine şartı duhul iptidaiye şubesinden şaha
detname almak ve hariçten talip olanların yedlerinde mekâtibi idadiye 
şahadetnameleri var ise ibraz eylemek yoksa iptidaiye şubesi şahadetna-
melileri mertebesinde şifahen ve tahriren imtihan vermek ve ahlâkı maz
but ve sinni yirmiyi mütecaviz bulunmaktır. 
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Rüşdiye şubesinde tedris olunacak dersler 
berveçhi atidir 

Madde 5 - Ririnci sene 
Haftada 

2 Arabî «metni telhisin maanii fenni» } e z r j e r l e n e c e k t i r 
2 „ «mantıktan siıllemın nısfı evveli» \ 

2 Farisî «Cülüstanın kısmı evveli ve aruz» 
2 Usulü inşa ve kavaidi Osmaniye 
2 Cebir «derecei saniye muadelâtına kadar» 
2 Coğrafya «kıtaatı hamsenin tafsilâtı» 
2 Tarih «muhtasar tarihi umumî» 
I Resim 
1 Usulü defterî 
3 Fransızca 

İkinci sene 
Haftada 

2 Hülâsatan akaidi islâmiye 

1 Metni telhisin beyan ve bedi fenlen j ezberlenecektir 
1 Mantıktan süllemin nısfı ahiri \ 
1 Gülüstanm kısmı ahiri 
1 Usulü inşa «Türkçe müsvedde kaleme aldırılacaktır» 
2 Hendesi musattaha 
2 Tarihi Osmanî 
1 Resim 
2 Fransızca 
1 Mevalit 
2 Usulü tedris ve terbiyei ahlâk 
2 Ulûmu hikermye ve tabiiye «bir kitabı mahsus tertib ettirilecek 

okuMurulacaktır» 

Darülmuallimini Aliye şubesi 

Madde 6 — Bu şube edebiyat ve fünun sınıflarını havidir ede
biyat sınıfına kaydolunacaklar belagatı arabiyeden şifahî ve bir vaka 
Casvirile fûrkçe makale yazdırılarak tahriri imtihan vermeleri ve fünun 
sınıfına rûşch'ye şubesinden geçecek olanlar için o şubede tedris olunan 
ulûmu riyaziye ve tabiiye ve hikemiyeden vermiş olduklan imtihandı 
sfilfisan numarayı kazanmış olmalan ve evvelce mekâtibi idadiye veya 
mektebi sultanî veyahut rüşdiye şubesinden mezun olunda fünunu met-
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2 Arabî 
2 Farisî 
3 Türkçe 
3 Tarih 
2 Coğrafya 
4 Fransızca 

birinci sene derslerine devam ile ikmal oluna
caktır 

Fünun sınıfında okunacak dersler berveçhi atidir 

Madde 8 — Birinci sene 
Haftada 

2 Mükemmel hesap amelî ve nazari 
3 Mükemmel hendese keza 
3 Mükemmel cebri adi ve logaritma keza 
2 Müsellesatı müsteviye ve kürreviye 
2 Hikmeti tabiiye «Ulûmu riyaziyeye müstem'd olan mesaili ikin

ci seneye bırakılacaktır» 
2 Kimyayı madenî «hikmet ve kimya derslerinde talebe dahi tec

rübe yapmağa alıştırılacaktır» 
2 i lmi mevalidi selâse 
5 Fransızca 
-2 Fenni tersimatı riyaziye 

T. 1 C. 6 F. 72 

kürede sülüsandan ziyade numara ahzedenlerin tekrar imtihandan is
tiğnaları için şahadetnameleri tarihinden itibaren bir sene zarfında mü
racaat etmiş bulunmaları meşruttur. 

Edebiyat sınıfında tedris olunacak dersler berveçhi atidir 

Madde 7 — Birinci sene 
Haftada 

2 Akaid «ilmi kelâmdan münakkah mesaili usulü diniye» 
2 Arabi «Mütenebbî gibi eş'arı hikemiyeyi cami divanlardan ehyat 

tahlil ve tercümesi» 

2 Farisî «Şehname gibi manzumattan keza „ „ „ 
3 Türkçe «Veysî Nergisi Baki Nabi misillû üdebanın asarı man

zume ve mensurelerinin anlayarak ve selis olarak kıraati ve 
münasiblerinin ezberlettirilmesi ve inşa ve tesvit ameliyatı» 

3 Tarih «Tarihi umumî» 
2 Coğrafya «Coğrafyayı umumî» 
4 Fransızca 

ikinci sene 
Haftada 

2 Akaid «birinci sene mesaili ikmal olunacaktır» 
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İkinci sene 

Haftada 

2 Cerri eşkal 

2 Tersimatı riyaziye ve arazi üzerinde mesaha ameliyatı 
2 Kozmoğrafya ve haritai coğrafi almak 
3 Hikmeti tabiiye 
3 Kimyayı uzvî ve tahlil ameliyatı 
3 İlmi mevalit 
5 Fransızca 
1 Usulü tedris 

Madde 9 — Darülmuallimin talebesi cümlesi muvazzaf olmak üzere 
yüz kırk nefer ile tahdid edilip altmışı ibtidaiye ve kırkı rüşdiye ve 
kırkı âliye şubelerinde bulunacak ve iptidaiye şubesinde bulunacaklara 
şehrî ellişer ve rüşdiye şubesinde bulunacaklara yetmiş beşer ve âliye 
şubesinde bulunacaklara şehri yüzer kuruş maaş ita edilecektir. 

Madde 10 — Her şube derslerinin tekmilinde o şubeden şahadet
name verecektir. 

Madde 11 — İptidaiye şubesi rüşdiye şubesine ve rüşdiye şubesi 
âliye şubesine mahreçtir. Fakat iptidaiye şubesinden ikmali tahsil eden
lerden rüşdiye şubesine ve rüşdiye şubesinde ikmali tahsil edenlerden 
âliye şubesine nakli ihtiyar etmiyenler için bulunduğu şubeye mahsus 
mekâtipte muallimlik etmek üzere şahadetnamelerine işaret olunacaktır. 

Madde 12 — Rüşdiye mektepleri üç sınıfa taksim ile her sınıf iki 
derecede muallimle idare olunacaktır. Her sınıf mektebi riişdiyede mu
allimi evvel birinci derecede sani ve salis kaç muallime lüzum var ise 
onların cümlesi ikinci derecerje muallim addedilecektir. 

Madde 13 — Darülmualliminin iptidaiye ve rüşdiye şubelerinden 
mezun olduktan sonra başka bir mesleğe sülük edenler yahud sınıfına 
göre muvazzaf olarak mekâtibi umumiyede istihdam olunmak üzere 
teklif olunan muallimliği kabulden bilâ mucib istinkâf eyliyenler mu
allimliğe mahsus hukuk ve imtiyazattan sakıt olacaklar ve müddeti tah
sillerinde maarif veznesinden almış oldukları maaşatı kamilen iade ede
ceklerdir. 

Madde 14 — DarülmualUminden neş'et etmiş olanların mekâtibi 
umumiyede muallim ormak için sairlerine hakkı rüçhanı olacaktır. 

Madde 15 — Darülmualliminden mezun olanlar iptida muallimlik 
sınıfı meyanmda terakki edip sonra mekâtibi idadiye ve maarif mü-
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dürlüğü gibi maarifçe münasibi veçhile her nevi memuriyete tayin olu
nacaklardır. Fakat terakkiyatı mev'ude beş sene ifayı hüsnü hizmete 
mütevakkıf tir. 

Madde 16 — Talebeye bir defaya mahsus olmak üzere her şubeye 
mahsus olan kitablar meccanen verilecektir. 

Madde 17 — Darülmuallimin talebesinin imtihanlarında kavaidi 
teminiye vaz'ı ve sonra muallimliğe tayin olunmak üzere intihap maz
batalarının tanzimi ve aleyhlerinde vaki olacak şikâyetin tedkiki ve azil 
ve becayişlerinin kanuna tevfikı münhasıran meclisi maarife aiddir. 

Madde 18 — Darülmualleminin müdürü ve muallimin ve memuri
nin meclisi maarifçe intihab ve Maarif Nezareti makamından tasdik 
ve imtihanlar dahi meclisi mezkûrun nezaret ve malûmatı tahtında icra 
olunur. 

Madde 19 — Darülmualliminin bir muntazam kütüphane ve nu
mune hanesi olacağı gibi hikmeti tabiiye kimyaya müteallik alât ve ede
vatı muktaziyesi dahi mükemmel olacaktır. 

Madde 20 — Mektebin her ayda vukuatını mübeyyin meclise 
müzekkere vermek ve meclisçe verilecek talimata tevfiki hareket etmek 
üzere darülmualliminin bir müfettişi mahsusu bulunacaktır. 

Madde 21 — İşbu nizamnamenin icrasına Maarif Nezareti memur
dur. 

Not 2 6 0 — Polislerin terfii hakkında iradei seniye 
arz tezheresi 

Polis vezaifinin derkâr olan ehemmiyeti cihetile bihakkın ifası 
ilmi hukuka ve kanuna müteallik malûmatı esasiyenin iktisabına mü
tevakkıf olduğundan polislerin okuyup yazması olanlarından kırk ki
şiye ceza kanunu ile usulü muhakematı cezaiyenin ve tahkikatı evveli-
yenin suveri icraiyesine aid olmak üzere ecnebi polislerinin tetkikat ve 
icraatına dair ecnebi lisanlarında muharrer kitablardan bittercüme ik
tibas olunacak misallerin talimi hususuna bilistizan iradei seniyei ce
nabı padişahi şeref müteallik buyurulmasile haftada iki gün babı zabtiye-
de derse devam olunmakta ise de bunların tezyid şevkile terakkiyatı atiye-
lerini temine medar olmak için münhal vukuunda namzetlerin ve iddiayı 
istihkak edenlerin zabtiye mektubcusu ile Dersaadet polis meclisi reisi 
ve kanun mualliminden mürekkep bir heyet huzurunda imtihanlarının 



1140 

icrasile en ziyade ibrazı ehliyet edenler tefrik ve mazbatası tanzim ve 
canibi nezaretten tasdik olunduktan sonra emri terfiin icrası ve taşra-
larca açılacak polis komiserliklerine dahi dersaadet polislerinden po
lislik şahadetnamesi almış olanların tercihan tayinleri hususunun usul 
ittihazı zabtiye nezareti behiyesmin iş'arı üzerine tezekkür edildiğine dair 
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin mazbatası leffen arz ve takdim kı
lınmış olmakla olbabda her ne veçhile emrü feımanı hümayunu hazreti 
padişahi şeref sünuh buyurulur ise mantuku alisi infaz edileceği be-
yanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

24 rebiülevvel 1309, 16 teşrinievvel 1307 

İradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri 
melfuzu ile manzum âli olmuş ve imtihanı icra edecek heyete daima 
Zabtiye Nazırı atufetlû beyefendi hazretleri riyaset etmek üzere berveçhi 
arz ve istizan ifayı muktezası hususuna iradei seniyei cenabı hilâfetpe-
nahi şeref sünuh buyrulmuş olmakla olbabda emrü ferman hazreti 
veliyülemrindir. 

25 rebiülevvel 1309, 17 teşrinievvel 1307 

No: 261 — Trabzon Vilâyetinde Yumra Nahiyesinde "Şane,, 
Maden Suyu imtiyaz Mukavelenamesi 

6 rebiülâhır 1309, 28 teşrinievvel 1307 

Madde l — Trabzon Vilâyeti dahilinde Yumra nahiyesinde nebaan 
etmekte olan şane maden suyu zirde muharrer şerait dairesinde şeref 
sadır olacak imtiyaz fermanı âlisanı tarihinden itibaren elli beş sene 

müddetle ferik saadetlû Ömer Neşet paşa ve saadetlû Faik paşa hazeratı 
ile ticaret idarei umumiyesi başkâtibi müteveffa Mustafa Şevki bey vere
sesi ve piyade dairesi başkâtibi saadetlû İbrahim beyefendilere ilzam ve 
(ihale buyurulmuştur. 

Madde 2 — Müşar ve mumaileyhim caniblerinden birbirine mümasil 
üç kıt'a olarak tanzim ve tersim ve orman ve maadin idaresince tasdik edi
len haritai mevkiiyede gösterildiği veçhile mezkûr şane suyunun hu
dudu imtiyaziyesi için on yedi buçuk cerib arazi tahsis olunmuş ve 
arazinin hududu şimalen ve garben Kanpaz oğlu sırtı noktasından bed ile 
ve Ovul oğlu tepesg beyninde vaki hattı müstakim ve cenuben mezkûr 
ve Ovul oğlu tepesinden bed ile topal oğlu kayası noktası beyninde vaki 



1141 

hattı müstakim ve sarkan mezkûr noktadan bed ile topal oğlu tepesi 
ile Kanpaz oğlu kayası noktasından bilmürur mebdei hudud olan Kan-
paz oğlu sırtı noktası beyninde hattı münkesir ile mahdudddur. 

Madde 3 — Mezkûr Şane suyunun menbaları yağmur sulan ile ihti
lâftan men ile menafii hakikiyesine halel gelmemek üzere her sene mayıs 
iptidasından eylül nihayetine kadar beş mah zarfında şişelere imlâ olunup 
şuhum sairede şişelere su doldurulması memnu olduğu gibi ameliyatı 
imlâiye cemiyeti tıbbiye tarafından intihap ve tayin ve orman ve maadin 
idaresi canibinden tasdik olunan ashabı malûmat ve hazakattan bir nefer 
tabib kimyagerin tahtı nezaret ve teftişinde icra olunacak ve her sene 
şişelere imlâ olunan suların halis olduğu ve nıiyahı saire ile ihtilâfın
dan masun idiği tabibi mumaileyh tarafından tasdikan olbabda bir 
kıt'a mümza varaka şişelerin üzerine yapıştırılacaktır. 

Madde 4 — Mezkûr şane suyunun menabii mevcudesinden veyahut 
ecza ve terkibatı asliyesinden sahibi imtiyaz tarafından mualecat ter
tibi arzu edildiği takdirde imal olunacak bilcümle mualecatın numu
neleri evvel emirde mektebi tıbbiyece bittahlil emraza nafi olduğu tas
dik olunmadıkça imal ve furuhtu memnudur ve imal olunacak muale
catın menafii tıbbiyesini havi zarflan derununa ashabı imtiyaz tarafla
rından birer tarifname vazolunacaktır. 

Madde 5 — Şişelerin hini imlâsında ameliyata nezaret etmek 
üzere hazır ve mevcud olan tabib işbu şane suyu menbaının tağyir ve 
tebdilinden vikayesi zımnında lâzım gelen tedabiri tayin ve mültezim
lere icra ettirmekle beraber ebniye yıkılmak ve toprak dökülmek gibi 
halatın hudusunda hemen tamirat ve termimatı lâzımeyi ettirecek ve bu 
suyun ahval ve keyfiyatına dair her ayda iki nüsha rapor tanzim edip 
bir nüshasını orman ve maadin idaresine ve diğerini mektebi tıbbiyei 
şahane nezaretine ita edecektir. 

Madde 6 — Ashabı imtiyaz işbu şane suyu civarında bahçe ve koru 
tanzim ve ihdas ve bahçelerin dahilinde otel ve ebniyei saire inşa ve 
küşad olunması arzu olunduğu takdirde bilcümle masarif ve zarar ve 
ziyanı kendilerine aid olmak ve nizamatı belediyeye riayet etmek ve 
hükümeti seniyeden hiç bir şey taleb etmemek şartile inşaatı mezkûreye 
müsaade olunacaktır. Ancak ihdas olunacak bahçe vesair inşaatın re
simleri müşar ve mumaileyhim taraf lanndan tersim ve tanzim ve maadin 
idaresine takdim olunarak idarei mezkûre tarafından kabul ve tasdik 
olunmadıkça inşaat ve ameliyata mübaşeret olunamayacaktır. 



1 1 4 2 

Madde 7 — Hududu imtiyaziye dahilinde eşhasa aid arazi bulunur 
ise emrü mubayaası vesair icab eden tazminatın sureti ita ve tesviyesi 
maadin nizamnamesi hükmüne tevfik olunacaktır. 

Madde 8 — Mezkûr şane suyundan içebilecekleri kadar meccanen 
su almağa her sınıf halkın hakları olacaktır. 

Madde 9 — tşbu şane suyu menabiinden çıkan miyahı madeniye 
ile ecza ve terkibatı asliyesinden tertib ve imal olunan bilcümle muale-
cat yani bastil ve hap ve hamam tuzu ve mualecatı saire dahili memali
ki şahanede bir mahalden diğer mahalle veya memaliki saireye nakil ve 
imrar olunduğu takdirde resmi gümrükten muaf olacaktır. 

Madde 10 — Ashabı imtiyaz Üsküdar ve Kadıköy ve Galata ve Bey
oğlu ve Beşiktaş ve Kandilli ile Rumeli hisarında ve İstanbul cihetinde 
dahi üç münasib mevkide başika başka birer depo ittihazile ve memaliki 
şahanenin icab eden sair mahallerinde küşad edecekleri mağazalarda 
umumun îhtiyacatına kâfi su bulundurmağa mecburdurlar. 

Madde 11 — Mevaddı sabıkada muharrer şeraite tevfikan şişelere 
imlâ olunan sular mahallinde sarf ve furuht olunduğu halde bir litre
lik için altmış para ve nısıf litre için kırk para ve Dersaadetten mahalli 
saireye gönderilen şişelerden bir litrelik için üç kuruş on para ve nısıf 
litrelik için yetmiş para fiat tayin olunmuştur ancak maadin idaresi beş 
senede bir kere işbu fiyatları tetkik ile lüzum gördüğü halde tadil ede
bi) erek lir. 

Madde 12 — Her hangi mahalde olur ise olsun sarf ve furuht oluna
cak şişelerin mahallindeki kıymet üzerinden yüzde beş resmi nisbî mü-
şar ve mumaileyhim taraflarından orman ve maadin idaresi veznesine 
ita olunacaktır. 

Madde 13 — Hududu imtiyaziye dahilinde bulunan on yedi buçuk 
cerib arazinin beher ceribi için on kuruş hesabile cem'an yüz yetmiş beş 
kuruş resmi mukarrer mültezim müşar ve mumaileyhim taraflarından 
her sene mart iptidasında orman ve maadin idaresi veznesine tediye 
ve ita kılınacaktır. 

Madde 14 — Rüsumu nisbiye ve mukarrere evkatı muayyenesinde 
tediye olunmadığı halde güzeran eden müddetler için icab eden faizi 
nizamisini dahi başkaca tediye ve ifa etmeğe mültezimini müşar ve muma
ileyhim mecburdurlar. 

Madde 15 — İşbu madenin ihalesini havi tasdir buyrulacak fermanı 
âlinin itasında maadin nizamnamesinin kırkıncı maddesine tevfikan bir 
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defaya mahsus olarak ferman harcı olmak üzere müşar ve mumaileyhim 
taraflarından maadin idaresi veznesine elli aded lirayı Osmanî ita kılı
nacaktır. 

Madde 16 — işbu şane suyunun idaresine müteferri bilcümle hu-
susattan mültezimini müşar ve mumaileyhim maadin nizamnamesinin 
ahkâmı münderecesine tebaiyet ve tatbiki haTeket eyleyecekleri misillû 
ihale fermanı âlisine zeyil olarak teati olunacak işbu mukavelename ah
kâmına dahi tamamile mutavaat ve muvafakat eyleyeceklerini ve niza
matı haliye ve müstakbelei Devleti aliyeye tamamile tevfiki hareket ede
ceklerini taahhüd ederler. 

• • o 

N o : 2 6 2 — Havran tramvayı müddeti imtiyaziyesinin 9 9 seneye 
biliblâg Beyrut Tramvay Şirketile birleştirilmesi 

hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

16 rebiülâhır 1309, 7 teşrinisani 1307 

Havran tramvayının Beyrut tramvay şirketile birleştirileceğinden 
Havran tramvayının müddeti imtiyaziyesi olan altmış senenin Beyrut 
tramvayının müddeti imtiyaziyesi bulunan doksan dokuz seneye iblâğı 
Yusuf Matran efendi tarafından istida olunduğuna ve iki hattın birleş
tirilmesinde hiç bir mahzur olmadığı gibi birleşecek olan mezkûr hat
ların imtiyaz müddetlerinin dahi bir derecede olmasındaki lüzumu tabii 
derkâr bulunduğuna nazaran istidai vakiin is'afı hususuna dair ticaret 
ve Nafıa Nezareti behiyesinin tezkeresi leffen arz ve takdim kılınmakla 
olbabda her ne veçhile iradei seniyei cenabı mülûkâne şeref müteallik 
buyrulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri 
terkim olundu efendim. 

İrade tariki : 19 rebiülâhır 1309, 10 teşrinisani 1307 

No: 263 — Memuriyni mülkiye mazullyn maaşlarına 
dair kararname 

27 cemaziyelevvel 1309, 17 kânunuevvel 1307 

Madde 1 — Memuriyetinin lağvolunması veyahud devletçe hasbel-
fcap infisal etmesi veya hastalanıp terki hizmete mecbur olması üzerine 
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açıkta kalacak olan ve işbu kararnamenin neşrinden geriye doğru beş 
9enedenberi esbabı meşrubadan dolayı bilâ maaş açıkta bulunan me
murini mülkiyeye bu kararname mucibince mazuliyet maaşı tahsis olu
nur. 

Madde 2 — Mazuliyet maaşına müstahak olmak için evvelâ yirmi 
yaşında hizmeti devlete giripte o n beş sene hizmeti sebketmiş saniyen: 
memuriyetinden dolayı bilmuhakeme cünha ve cinayet ile mahkûm olma
mış salisen: bir hükmü kanuniye müstenid olmayıp fakat Devlet v e 
memleketçe mazarratı mucib sui idaresi tahakkuk etmesine mebni mü-
tevaliyen üç defa azledilmemiş olmak lâzımdır. On beş sene hizmet et-
miyenler veya mahkûmunaleyh olanlar veya sui idareye mebni müker-
Teren azledilenler mazuliyet maaşına müstahak olamaz. 

Madde 3 — Muhakeme altına alınanlar ve tekâsül ve ademi mu-
balât ile umuru memuresimi teşviş etmek veya zararı maddiyi müstelzim 
bir kusuru tahakkuk eylemek gibi esbaba mebni kararı mahsus ile az
ledilmiş olanlar, ve esbabı zatiyeden dolayı memuriyetinden istifa eden
lerin mazuliyet maaşı talebine hakkı olamaz. 

Madde 4 — Badelazil muhakeme altına alınan memurini tebriyei 
zimmet edipte tekrar istihdamı karar altına alındıktan sonra bu karar
dan mııkaddemki zamana şamil olmamak üzere mazuliyet maaşı isti
dasına kesbi istihkak eder. Miriye zimmeti olan mazulin tediyei zim
met etmedikçe maaş alamaz. 

Madde 5 — Mazul memurinden biri ticaret ve san'ata sülük ey
lediği veya bir şirket ve idarenin hizmetine girdiği halde mazuliyet ma
aşı taleb edemiyeceği misillû maaş almış ise kat'olunur. 

Madde 6 — Maaşa nail olan mazul inden biri esnayı mazuliyette 
bir cünha ve cinayet ile mahkûm olur veva kendisine resmen iki defa 
memuriyet teklif olunupta esbabı meşruaya müstenid olmaksızın ka
bul etmez ise mazuliyet maaşı kat'olunur. 

Madde 7 — Mazuliyet maaşı istidaname ile taleb olunur. îşbu is
tidanamede tarih ve esbabı infisalin yazılması ve memuriyeti musaddık 
evrakı resmiyenin rabtolunması icab eder. İstidanameler Şûrayı Dev
lete bil havale Tanzimat Dairesi tarafından tahkikatı lâzıma icrasile 
müstedinrn işbu kararname mucibince müstahak olacağı mazuliyet ma
aşının tahsisi ba mazbata makamı icraya arzedilir. 

Madde 8 — On beş seneden yirmi seneye kadar hizmet etmiş olan
lara en sonra bulundukları memuriyette aldıkları maaşın rubu, ve yirmi 
seneden yirmi beş kadar müstahdem olmuş bulun ananlar sülüsü. 
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ve ondan otuz seneye kadar hizmeti sebkedenlere nısıf verilir. Ve İş
bu maaşlar mülkiye tekaüd sandığı idaresindeki dairei mahsusasından 
ita kılınır. Ancak bunlardan hizmeti devlette malûl olupta kanunen 
maluliyet tarikile tekaüde müstehak olanlara mazuliyet aylığı veril
meyip kendileri tekaüdlerini talebe sevk olunurlar. 

Madde 9 — Mazul biri memurun tekrar hizmeti devlete duhulü 
veya vefatı halinde mazuliyet maaşı katolunur. 

Madde 10 — Hizmeti devlette bulunan bilûmum memurini mül
kiye ve maliye ve adliye ve posta telgraf ve rüsumat memurları maaş
larından yüzde bir tevkif olunarak memurini merkume mazullerine tah
sis olunacak maaşa karşılık tutulmuştur. 

Madde 11 — Bu husus için mülkiye tekaüd sandığında ayrıca 
bir kalem ve sandık teşkil ve bunun vezaifi başkaca tayin olunacaktır. 
Sandık umurunu idare için istihdam olunacak memurine itası lâzım 
gelen maaşatm şehriyesi üç bin kuruşu tecavüz etmiyecektir. 

Madde 12 — Memurini mazulenin işbu nizamname mucibince 
müstehak olacakları maaşat rnikdarını tayin ve tahdid içki birinci defa 
olarak devairin beherinde birer komisyon teşkili ile tanzim olunacak 
musaddak ketebe defterleri mülkiye tekaüd sandığındaki kalemi mah-
susunda ve Şûrayı devlette badettetkik bilistizan şerefsadır olacak iran 
dei seniyei hazreti padişahî üzerine tahsis kılınacaktır. 

Madde 13 — Maliye hazinei celilesinden elyevm ka kılınmakta 
olan mazulind vükelâ ve vüzera maaşatından maada mazulin memurin 
maaşatı mahlûl oldukça nısfı hazine manda edilmek üzere nısfı diğeri 
muvakkaten sandığa ita kılınacaktır. 

Madde 14 — Dahiliye ve ve Mülkiye Tekaüd Sandığı nezaretleri 
işbu kararnamenin icrasına memurdur. 

No: 264 — Mektebi Mülkiye Nizamnamesi 

4 cemaziyelâhır 1309, 24 kânunuevvel. 1307 

BİRİNCİ FASIL 

Mevaddı esasiye 

Madde 1 — Mektebi mülkiye mekâtibi aliyeden olup zatı şevketse* 
matı hazreti padişahinin bilhassa himayei şahaneleri tahtındadır ve hi-
dematı mülkiyeye memur yetiştirilmek üzere teşkil ve tesis edilmiştir. 



1146 

Madde 2 — Mektebi mülkiye leylî ve nehari olup müddeti tahsili-
yesd üç senedir ve beher sene haddi gayet olarak kırk şakird alınır. 

Madde 3 — Mektebi Sultanî ile ikinci derecede bulunan umumî me
kâtibi idadiyeden şahadetname ile çıkanlardan maada mektebi mülkiyeye 
hariçten talebe kabul olunmaz böyle şahadetname ile duhule talib olan
ların adedi kırktan ziyade olur ise musabakat imtihanının icrasile kırkı 
tefrik olunur. 

Madde 4 — Mektebi mülkiyeye kabul olunan ve mektebden ikmali 
tahsil ederek haşahadetname çıkan talebe hizmeti askeriyeden mafu-
durlar fakat zaten hizmeti askeriye ile mükellef olupta mektepden çık-
dıktan sonra devletçe teklif olunan memuriyetleri kabulden imtina eyle
yenler işbu mafuviyetten müstefit olamazlar. 

Madde 5 — Mektep şakirdanı nesakı vahidde elbise iktisaya mec
burdurlar. 

fKf \Cf FASIL 

Heyeti idare ve muallimin 

Madde 6 — Mektebi mülkiyenin bir müdür ve bir müdür muavini 
ve bir muhasebeci ile lüzumu derecesinde memurini sairesi bulunacak
tır. 

Madde 7 — Mektebin umuru tedrisiyesi lüzumu mikdar ehliyetli 
muallimine mufevvez olup bunların intihap ve tayini Maarif Nezare
tine aiddir. 

Madde 8 — Mektebin heyeti idare ve talimiyesinin vezaifi ve tale
benin mücazat ve mükâfatile imtihanlarının suveri icraiyesi leylî ve ne-
harî mekâtibi umumiyenin idarei dahiliyeleri hakkında tanzim olunan 
talimata tevfrk edilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASİL 

Şeraiti kabul 

Madde 9 — Mektebi mülkiyeye kabulün şeraiti mevaddı atiyeden 
ibarettir. Evvelâ: On sekiz yaşından aşağı ve nihayet yirmi beş yaşından 
yukarı olmamak saniyen: Tahsil ve hizmete mani olacak emrazdan ve 
ileli sariyeden ari bulunduğu tıbben musaddak olmak, salisen: bir ci
nayet ve cünha ile mahkumunaleyh olmuş olmadığı ve sui ahval ile 
müştehir bulunmadığı usulü muteberesi dairesinde tasdik ettirilmek, 
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rabian: Tebaai devleti aliyeden olmak hamisen: Üçüncü madde mucibin
c e şahadetnamesi bulunmaktır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Tedrisat 

Madde 10 — Mektebi mülkiyede okunacak ulûm ve fünunun ced
veli (1) rakkamile nizamnamenin zeyline ilâve edilmiştir. 

Madde 11 — Ders programının tevsi ve tadili meclisi kebiri maa
rife aiddir. 

Madde 12 — M e z k û r porgramda muharrer derslerin bihakkın tah
sili mecburi olduğu gibi her sınıftan lâakal beşer talebeye rumca ve er-
menice okutturulup başlayanlar hakkında işbu derslerin dahi itmamı tah
tı mecburiyette tutulacak ve kendilerine nezaretten münasibi veçhile bir 
mükâfat vadedilecektir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Mektebi mülkiyenin maharici olan memuriyetler 

Madde 13 — Mektebi mülkiyei şahaneden ba şahadetname neş'et 
edecek talebe atide beyan olunan hizmetlere tayin olunacaklardır. Evve
lâ : vilâyat ve mutasarrıflıklar maiyeti, saniyen: birinci derecede olan ve 
maaşı yedi yüz kuruştan aşağı olmayan nahiye müdürlükleri, salisen: 
Aklâmı şahane hulefalığı: Rabian: Mekâtibi idadiye müdürlükleri olup 
bunlardan vilâyat ve mutasarrıflıklar maiyetine tayin olunanlar üç sena 
hizmet ettikten ve ibrazı ehliyet ve liyakat eyledikten sonra nahiye mü
dürlüğüne ve üçüncü sınıf kaza kaymakamlığına tayin olunurlar. Aklâ
mı şahaneye mektebi mülkiye ve mektebi sultanî ve mekâtibi idadiye şa-
hadetnamelilerinden gayrdan kabul olunmayacağından rüsumatla tel
graf ve posta nezaretinden mada askeri ve mülkî devairi merkeziye ak
lâmı hulefalığı tercihan mektebi mülkiyeden ba şehadetname çıkacak
lara tahsis olunmuş ve vilâyat hidematı kaJemiyesi dahi vilâyetlerdeki 
mekâtibi idadiyeden çıkanlara hasredilmiştir. 

Madde 14 — Kaideı istihdam ve terakki şu veçhiledirki üç seneden son
ra açılan veyahud müceddeden vaz ve tesis kılınan hidematı mülkiye ve 
kalemiyenin nısfına mektebi mülkiyeden neş'et eden talebe, ve nısfı di
ğerine kudemayı müdavimin ve mülâziminden tayin olunur işbu usulü 
tayin ikinci sınıf kaza kaymakamlıktan ve aklâm mümeyyizliği ve Şû
rayı Devlet muavinliği madununda bulunan memuriyetlere ve şehben-
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derhaneler kançılarlığına kadar cari olup işbu memuriyetler ile bunların 
mafevkındeki memuriyetlere nailiyet herhalde liyakat ve ehliyete ve mer
cilerince tercih ve intihaba mütevakkıftır. 

Madde 15 — Mektebi mülkiyeden şahadetname ile çıkanların gerek 
hidematı devlete yerleştirilmeleri ve gerek terakkii maaşları balâda tayin 
olunan hadde kadar evvelâ: kıdemleri, saniyen: şahadetnamelerinin mer
tebeleri itibarile icra kılınacak. Ve talib olacakları aklâmın nevi dahi 
kendi arzularına bırakılmayıp istidad ve liyakatlarına göre tayin oluna
cağından nizamen muayyen olduğu üzere sinni yirmi beşe varmamış 
olanlar tayin olunacakları devairin muhassasatı meyanında devran etti
rilmek üzere kendilerine şehri iki yüz elli kuruş maaş verilecek ve sin
leri yirmi beşe varmış veya ondan ziyade bulunmuş olanlar beşer yüz 
kuruş maaşlar ile vali ve mutasarrıflar maiyetinde istihdam kılınacak
lardır. Bunlardan diğer memuriyetlere tayin olunanların kalacak maaşları 
senei atiyede mektebi mülkiyeden çıkacak talebeye tahsis olunmak üzere 
mevkufu hazine tutulacaktır. 

ALTINCI FASIL 

Mevaddı muhtelife 

Madde 16 — Mektebi mülkiye leylî talebesinden senevî yirmi beş 
Osmanlı altını ücret alınır. 

Madde 17 — Mektebi terkeden veya neharî olan şakirdin ücreti 
iade olunmaz. 

Madde 18 — Maarif Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur
dur. 

Madde 19 — Mektebi mülkiyenin 8 safer 1294 tarihli nizamnamesi 
işbu nizamnamenin neşrinden itibaren mefsuhtur. 

Maddei müzeyyele 

Mektebi mülkiye idadiyesinin leylî kısmı dört sınıf üzerine müret-
teb olup ders cedveli (2) rakamile işbu nizamnamenin zeyline ilâve edil
miştir. Mezkûr idadinin ücreti ve kâffei umuru idaresi mektebi mülkiye
ye müşabih olacaktır. 
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No: 265 — Bu kere şerefsadır olan iradei seniyei hazreti 
padişahî mantuku celilesine tevfikan ittihaz olunacak 

kararı mübeyyin kararnamedir 

4 cemaziyelâhır 1309, 24 kânunuevvel 1307 

Madde 1 — Mektebi mülkiyei şahane tahsili ilim ve marifet ve 
iktisabı hüsnü hulk ve terbiyet ile devlet ve memlekete hidamatı sadıkane 
ve müstakimane ibrazına iktidar ve ehliyet ihraz eylemiş memur yetiş
tirmek maksadı âlisile tesis buyurulmuş olduğuna mebni mektebi mez-
burun hizmeti idare ve tedrisiyesinde bulunacak olan müdür ve muavin 
ve muallimlerin maddei atiyede beyan olunan evsafı cami ve haiz olma
ları mukarrer ve meşruttur. 

Madde 2 — Müdür ve muallimler evvelâ müktesebatı ilmiyeleri 
derecatını mübeyyin şahadetname ibrazına mecbur veyahut zaten ve il
men maruf ve meşhur olmak saniyen mekârimi ahlâk ve hüsnü terbiyet 
ve sadakat ve istikamet ashabından bulunmak salisen bir cünha veya 
cinayet sebebile mahkûm ve sui ahval ile müştehir ve medhul rabian 
hüsnü ifayı vazifeye mani bir illetle malûl olmamak şaıtlarile kabul ve 
istihdam olunurlar. 

Madde 3 — Mektebi mezburda istihdamı lâzım gelen mubassırlar 
adab ve terbiye ile muttasıf ve hüsnü sülük ve siret ile mütearif bulunan
lardan intihab ve tayin edilirler. 

Madde 4 — Evsafı matlubei muharrerenin hilâfına evza ve hare
kâtı müşahede olunan müdür ve muavin ve muallimler ile mubassırlar 
derhal hizmetlerinden af ve tebdil olunurlar. 

Madde 5 — Derslerince münasebet alan muallimin daima sıra 
düşürerek her memurun devlet ve memleketine karşı mükellef olduğu 
sadakat ve istikametin meziyyatma ve ahlâkı hamide ve hüsnü terbiye ve 
efkârı selime ve etvan marziyenin fezail ve ulviyatına dair suveri müna-
sebede talebeye makaleler ve bahisler iradına itina edeceklerdir. 

Madde 6 — Muallimler tedris edecekleri bilcümle fünun ve ulûm 
derslerini ve hususile fıkıh ve akaidi diniye ve ahlâk ve terbiyeye mü
teallik olan tedrisatı etrafüe ve hakkile talebeye ifaza ve tefhime bezli 

mesai eyliyeceklerdir. 

Madde 7 — Muallimler derslerini ve mükellef oldukları vazifeleri
nin ve beşinci maddenin haricinde hiç bir sebeb ve bahane ile talebeye 
b i r gûna bahis ve kelâm dermeyan edemiyeceklerdir. 
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Madde 8 — Muallimler matlûp ve mültezem olan ahlâkı hasene ve 
efkârı müstakimeye mugayir talebenin birinde bir hal ve tavır hissey-
lediklerinde hemen icrayı nasihat ile beraber tazir ve tekerrüründen 
men ve taktir ve tesirini göstermedikleri halde idareye tahriren beyan ve 
tezbir eyliyeceklerdir. Bu babda bir gûna mümahale ve müsamaha vu
kuu kat'iyen caiz olamaz. 

Madde 9 — Müdür ve muavin dershaneleri ve muallimin ve mü-
tealliminin ahval ve efkârlarını daima teftiş ve tecessüs eylemeğe mec
bur bulundukları gibi muallimler taraflarından sui tavır ve hali ihbar 
edilecek talebe hakkında derece derece mücazat tertip1 ve icrasına ve 
tesiri görülemediği takdirde mektebden def ve ihraç ile emsaline ibret 
iraesine müsaraat ve hiç bir surtele ihmal ve imha! vukua getirilmeme
sine bigayet dikkat eyliyeceklerdir. 

Madde 10 — Talebenin müzakere ve teneffüs zamanlarında sui ah
lâk ve terbiyeyi ima ve irae eder hal ve hareketleri vuku bulmamasına 
mubassırlar daima basiret ve dikkat üzere bulunacaklar ve şayet vuku 
bulursa icrayı müzacata müsaraat olunmak için idareye tahriren ihbar ey
leyeceklerdir. Bu babta bir gûna tesamüh ve tekâsül zuhurunda muhassır 
haklarında mücazatı lâzime bilâtehir icra edilir. 

Madde 11 — Müdür muavini hususatı mebsutada her veçhile mü
düre muavenet eyleyecek ve muallimin ve talebe hakkında kâffei meş-
hudat ve mesmuatını bilâ imhal bildirecektir. 

Madde 12 — Mevaddı muharrere ve ahkâmı mektebi sultanî ile 
mekâtibi idadiyede dahi mevkii tatbik ve icraya vazedilecektir. 

Madde 13 — îşbu kararnamenin icraatınca bir gûna kusur ve re
havet vukua getirilip getirilmediği anlaşılmak için Maarif Nezareti ca
nibinden teftişatı mütemadiye icra olunacaktır. 

No: 266 — Esnaf kaleminin sureti teşkil ve vazaifini 
mübeyyin talimat 

10 cemaziyelâhir 1309, 30 kânunuevvel 1307 

FA5 U KVVEL 

Kalemi mezkûrun sureti teşkili 

Madde 1 — Esnaf kalemi şehremaneti muhasebeciliğine merbut 
olmak üzere bir müdür ve iki müfettiş ve yedi mukayyit ve yedi mu
kayyit muavini ve bir vukuat kâtibi ve bir muavinden ibarettir. 
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FASLI SANI 

Esnaf kaleminin vazaifi 
Madde 2 — Esnaf kaleminin vazaifi umum esnafın esami ve kün

yelerini ve nevi ve sanalarını ve ber mucibi tahrir esas defterlerine su
reti muntazamada kaydetmek ve vukuatı günü gününe yürütmek ve 
yeniden esnafa dahil olacakları kayıt ve kabul eylemek ve terki sanat 
edecek veya memleketlerine gideceklerin zimmet kayıtlarını terkin ey
lemek ve bir sınıftan diğer sınıfa veyahut bir mevkiden diğer mevkie 
nakledeceklerin nakil muamelâtını icra etmek ve tezkeresiz esnaf bu
lundurmamak için daima teftiş ve taharri eylemek ve her sene tevzi 
olunacak esnaf tezkerelerini terkim ve imlâ ederek lieclittevzi devairi 
belediyeye irsal edilmek üzere muhasebei emanete teslim ve kethüdaların 
sui hareketleri ve azillerini mucip halleri görüldükte meclisi emanetçe 
bittedkik icabı beyan olunmak üzere makamı emanete ba müzekkere bil
dirilmek ve kethüdaların irae edecekleri küfelânın bermucibi nizam altı 
ayda bir kere derecei servet ve iktidarlarını tahkik ve taharri eylemek 
ve tecdidine lüzum görünecek küfelânın kezalik nizamı mucibince müd
deti muayyenei mahdudesinde icabını icra ettirmekten ibarettir. 

FASLI SALİS 

Kayıt muamelâtının sureti icrası 

Madde 3 — Esnaf kalemince defteri umum! ve defteri hususî ve 
kethüda defteri ve zimmet defteri ve evamir ve nizamat defteri ve ev
rak defteri namlarile altı nevi defter tutulacak ve bunlar lüzumuna göre 
müteaddit ciltlerden ibaret olacaktır. 

Madde 4 — Defteri umumî esnafın nüfus cetvellerinin aynile kay-
dine ve vukuatının yürütülmesine mahsus olmak üzere «A» işaretile, 
ve defteri hususî defteri umumiye kaydolunacak esnafın nev'ij san'at 
ve bulundukları dairei belediye itibarile başka başka kaydına ve vukua
tının yürütülmesine mahsus olarak «B» işaretile, ve kethüda defteri in
tihab olunan kethüdaların ba iradei seniye ita olunmuş berat ile mansup 
olanlarının ve meclisi emanet kararile tayin kılınanların ve küfelâsının 
esamisile kefalet senetlerinin kaydına ve beherlerine verilecek resmî 
mühürlerin tatbikına mahsus olmak üîere «T» işaretile, ve zimmet def
teri muhasebei emanetten kalemi mezkûre teslim kılınacak tezakirin nevi 
ve miktar ve kemiyetine ve badetterkim muhasebeye teslim ve iade olu
nacak tezakirin kezalik mikdar ve kemiyatını kayıd ve tescile mahsus 
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olarak « S » işaretile ve evamir ve nizamat defteri kalemi mezkûrca kaydı 
muktazi olan evamir ve nizamat ve kethüda beratlarına ve usul ve niza-
mata mahsus olmak üzere esnaf hakkında verilecek meclis kararlarının 
aynen kaydına mahsus olarak « C » işaretile, ve evrak defteri kalemi 
mezkûre havale olunacak ve kalemce muamelesi icra olunarak çıkarıla
cak evrakı mühimme ve adiyenin alelusul hulâsa kaydına mahsus olmak 
üzere « H » işaretile tanzim olunup işbu talimata merbut olan numunelere 
mutabık olacak ve her sahifesine mühür ve sıra numarasını vaz ile bera
ber kaç veraktan ibaret oldukları birinci ve son sahifelerine yazılacaktır. 

Madde 5 — Defatiri mezkûrenin hüsnü cereyanı muamelâtına ve vu
kuatın tedahül ettirilmeksizin günü gününe yürütülmesine dikkat ve iti
na etmek kalem müdürünün vazifei esasiyesindendir. 

Madde 6 — Kalemi mezkûra teslim olunacak tezakir müdüre zim
met kaydolunarak ita olunacak ve bunların zayiatından ve tehiri muame
lâtından ve ademi takayyüdden dolayı zuhura gelecek yanlışlıklardan 
müdürü mumaileyh mes'ul olup malen terettüp edecek zarar ve ziyan 
tazmin edeceğine dair kendisinden kefil dahi alınacaktır. 

FASLI RABl 

Esnaf kethüdalarının vezaifile şehremanetine karsı olan 
meşguliyetleri 

Madde 7 — Esnaf kethüdaları usulü veçhile kalemi mezkûrca icra 
olunacak muamelâtı nizamiye ve makamı emanetin tensip ve tasdiki üze
rine kefalete raptolunacak ve efraddan müceddeden silki esnafa dahil 

olacaklar yetlerinde bulunması lâzım gelen nüfus tezkerelerini kethü
dalarına irae ve hüsnü hallerine esnaftan hir kaç kimseyi işba t edecek
leri gibi muamelâtı mezkûre kethüdalar tarafından ba ilmühaber esnaf 
kalemine beyan ve icab eden tezkereleri ahzolunarak esnafı merkumeye 
ita olunacaktır. 

Madde 8 — Bilâ tezkere icrayı san'at edenler veyahut usulü veç
hile her sene esnayı muayenede tezkeresini tecdit ettirmeyenlerden ve 
bunların mükerrirlerinden lâzım gelen cezayı nakdiler nizamı, mahsusu
na tevfikan istifa olunmak ve kethüdalar tezkeresiz olanları esnaflığa 
kabul ile icrayı san'ata müsaade eyledikleri takdirde haklarında kanu
nen lâzım gelen muamele ifa olunmak üzere keyfiyet mensup oldukları 
devairi belediyeye bildirilecektir. 

Madde 9 — Kendisinden üç defa cezayı nakdî ahzolunan kethüda
lar kethudalıktan ihraç ile yerlerine diğerleri intihab edilecektir. 
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Madde 10 — Efradı esnaftan biri terki san'at eylediği veyahut teb
dili mesken ettiği halde kethüda canibinden ba ilmühaber esnaf ka
lemi müdüriyetine malûmat ita olunacak ve bu ilmühaber mucibince ter
ki hizmet edenlerin kaydı terkin, ve tebdili mesken eyleyenlerin kaydı 
tashih olunacaktır. 

Madde 11 — Efradı esnaftan taşraya veya memleketlerine gidecek
ler mahallâtta sakin ise mahalle imam ve muhtarlarından, ve hanlarda 
sakin ise oda basılardan usulü dairesinde ilmühaber alarak, ve bulundu
ğu silkte bir cünha ve kabahati vuku bulmadığı ve bir gûna ilişiği bulun
madığı yetlerinde bulunan tezkerelerinin zahrına kethüdalar tarafından 

-tahrir ve tahtim olunduktan sonra esnaf kalemine götürerek kalemi meş
kûrdan tezkeresi ahz ve ibtal ve kaydı terkin ve bir gûna ilişiği olma-

-dığına dair mezkûr ilmühabere şerh verilerek temhir olunacak ve mürur 
tezkeresi bu makule musaddak ve memhur ilmühaberler üzerine mürur 
kaleminden ita kılınacaktır. 

Madde 12 — Kethüdaya tezkeresini tasdik ettirmeyenlerin terkin 
muamelesi esnaf kalemince icra olunmayacağı gibi mahal 1 ât ve odaba-
şıların ilmühaberleri dahi kalemi mezkûrdan tasdik ve temhir olunma-
-dıkça efradı esnafa mürur kaleminden teskere ita olunmayacaktır. 

Madde 13 — Efradı esnaftan memleketlerine azimet edecek veyahud 
terki sanat eyleyecekler, mukim esnaftan olupta dükkân ve tezgahlarını 
ahare devir ve teslim edecek olurlar ise esnaf vergisi talimatında gös
terilen mesağ mucibince yetlerinde bulunan tezkereyi dahi yerlerine 
kaim olacak kimseye vereceklerdir. Bu suretle devrolunacak teskerenin 
mülâhazat hanesine işaretle kaydı tashih edilecektir. 

FASLI HAMİŞ 

Esnaf kaleminden terkin olunacak tezakirin efradı 
esnafa sureti tevzii 

Madde 14 — Her sene efradı esnafa tevzi ve ita olunacak tezakir 
•defteri hususu esnafta muharrer kaydı mucibince terkim ve imlâ olun
duktan ve kalem müdürü tarafından dahi kaydile bittatbik mutabık gö
rüldüğü takdirde hangi seneye aid ise o seneye mahsus mühür ile tem
hir edildikten sonra kethüdalarına testim olunacak ve işbu tezakirin her 

-daireye aid mikdarı meblağını havi kethüdalardan başka başka senet 
alınarak müfredat defterlerile beraber esmanı zimmet kaydolunarak dai-
jtt muhasebecilerine gönderilecektir. 

T.ı c« r. 71 
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Madde 15 — Kethüdalar aldıkları tezakiri bilâ tehir efradı esnaf» 
tevzi ve istihsal eyledikleri mebaliği aid olduğu daireye teslim ile zim
met senedinden mahsup ettireceklerdir. 

Madde 16 — Kethüdalar makbuzları olan tezakirden kalfa ve çırak 
gibi bir mahalden diğer mahalle azimetleri mümkün olanların veya ve
fat ve terki hizmet edenlerin tezkerelerini veremeyipte yellerinde kala
cak olur ise tezkereleri ah »eyledikleri tarihten nihayet bir mah müru
runa kadar elde kalan tezakiri mensup oldukları daire muhasebecisine 
götürüp teslim etmeğe ve esbabı mucibesi her ne ise ba ilmühaber beyan 
eylemeğe mecburdurlar. 

Madde 17 — Devair muhasebecilerine kethüdalar tarafından mad
dei sabıkada beyan olunduğu veçhile iade olunan tezakir bilâ tehir es
naf kalemine verilmek üzere kethüdaların verdiği ilmühaberlerle bera
ber emanet muhasebeciliğine gönderilecektir. 

Madde 18 — Berveçhi muharrer emanet muhasebeciliğine gelecek 
tezakir esnaf kalemi müdüriyetine tevdi ile kethüdaların ifadatı karini 
sıhhat olup olmadığı müfettişler marifetile tetkik ve tahkik olunarak 
sıhhati tebeyyün eylediği halde kayıdlan terkin ile kethüdalar zimme
tinden tenzil ve mahsub olunmak üzere mensub olduğu dairelere ba mü
zekkere tebligatı resmiye icra edilecektir. Bu makule ihbarattan sıhhati 
tebeyyün etmeyen olur ise kethüdası hakkında lâzım gelen mücazat icra 
olunacaktır. 

Madde 19 — Kethüdalar aldıkları tezakirden mahalli tahsilini bu
lamadıkları, ve 'bütün bütün terkini kaydı lâzım gelenler bir mah zar
fında dairesi vasıtasile esnaf kalemine bildirilmediği halde esnaf kalemi 
tevdi eylediği tezakiri tamamile tevzi olunmuş hükmünde tanıyıp ondan 
sonra kethüdalar tarafından her ne suretle olur ise olsun iade edilecek 
tezakirin muhteviyatı olmak üzere zimmeti mukayyededen tenzil, ve 
mahsubu taleb olunacak mebaliğ kethüdaların zimmeti nazarile bakılıp-
kendilerinden veya kefillerinden tahsil edilecektir. 

Madde 20 — Kethüdalar esnafa tevzi edecekleri tezakir esmanın! 
defaten ve tamamen tahsil etmez, ve aradan bir ay geçer ise tezkerelerini 
kethüdaya ita olunduğu tarihten itibaren nihayet altı ay zarfında esnaf 
kalendaef mezkur tezkerelerin havi olduğu mebaliğ tamamen esnaf ket
hüdalarından ahzolunacaktır. 

Madde 21 — Tezkeresini alıp icrayı san'at ve ticaret etmekte olan 
esnaftan biri tezkeresini zayi veya telef eder ise kethüdası t a raf m dan 
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ba ilmühaber esnaf kalemine beyanı keyfiyet olunacak ve o kimsenin 
ilmühaberde münderiç künyesi mucibince tezkeresi verildiği kayden sa
bit olduğu, ve zayiden tezkere itasında mahzur olmadığı takdirde on ku
ruş harç alınarak bir kıta tezkere ita olunacaktır. 

FASLI SADIS 

Seyyar esnaf hakkında olunacak muamele 

Madde 22 — Seyyar esnaf hakkında dahi tıpkı mukim esnaf gibi 
muamele olunacaktır. Ancak bu makulelerin tezkere ahzi için esnaf ka-
lemince tayin olunacak müddet zarfında kethüdaları tarafından verile
cek defterler üzerine kayıdlan ifa ve tezkereleri ita olunacaktır. 

Madde 23 — Tezkere ahzı için esnaf kalemince tayin olunacak 
müddetin hitamında devair memurları ve emanet müfettişleri tarafından 
seyyar esnaftan tezkeresiz ahzü itada bulunanlara tesadüf olunduğu 
halde haklarında 8 inci madde hükmüne tevfikan muamele olunacak ve 
usulü veçhile esnaf tezkeresini istihsal edinceye değin kefaleti nefsiyeye 
rabt ile icrayı san'attan men edileceklerdir. 

Hatime 

Madde 24 — Dahiliye Nezareti işbu talimatın icrasına memurdur. 

No: 267 — Girit mahakimi adliyesinin ıslahı teşkilâtına 
dair nizamname 

75 cemaziyelâhir 1309, 4 kânunusani 1307 

Mukaddime 

Madde 1 — Girit mahakimi adliyesi kemakân istinaf ve bidayet ve 
sulh mahkemelerinden ibaret olacak ve her kazada bir ve icabına göre 
iki mahkemei sulhiye ve her liva merkezinde bir mahkemei sulhiye ile 
bir bidayet mahkemesi ve merkezi vilâyette bir mahkemei sulhiye ve bir 
bidayet mahkemesi ile bir de mahkemei istinaf bulunacaktır. Maha
kimi mevcudeden mahkemei sulhiyeler heyeti asliyelerinde kalıp fakat 
heyeti ithamı ye lâğv ile mahkemei istinafta bir reis ve dört aza ve dört 
aza mülâzımı bulunacak ve liva bidayet mahkemeleri hukuk ve ceza nam-
larile iki daireye taksim olunarak her daire bir reis ve iki aza ile iki 
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aza mülâzımından ve merkezi vilâyet bidayet mahkemesi yalnız bir dai
reden ibaret olmak üzere bir reis ve iki aza ile iki mülâzımından mürek
kep olacaktır. Aza ve mülâzımlarının nısfı islâmdan ve nısfı diğeri hiris-
tiyandan ve liva bidayet mahkemesi reislerinin biri islâm ve diğeri hıris-
tiyandan olacağı gibi istinaf mahkemesi reisi ile başmüddeiumumisi da
hi bu tertib üzere tayin ve diğer adliye memuriyetlerinde de işbu kaidei 
müsavat temin kılınacaktır. 

Madde 2 — Reislerden biri mevcud olmadığı halde azanın en ki-
demlisi reis vekâletini ifa edecektir. Reis vekâletinde bulunan veyahud 
azarı meşrua ve esbabı kanuniyeye mebni mevcud olmayan azanın yerine 
da aza mülâzımlarından biri kaim olacaktır. Mamafi gerek reise ve gerek 
azaya vekâlet edecek olanlar reis ve azanın hem mezhebi olmak meşrut
tur. 

Madde 3 — Mahakimi suMıiye bilcümle kabahat davalarını ve me
vaddı hukukiye ve ticariyeden mikdarı bin kuruşu tecavüz etmeyen ve 
sulhan tesviyesi mümkün olmayan deaviyi katiyen ve bin bir kuruştan 
üç bin kuruşa kadar olan deavii hukukiye ve ticariyeyi kabili istinaf 
olmak üzere rüyet eder. 

Madde 4 — Liva bidayet mahkemeleri sancak dahilinde vuku bulan 
cünha davalarını kabili istinaf ve cinayet davalarını kabili temyiz olmak 
üzere tetkik ve hükmeder. Deavii hukukiye ve ticariyeden mikdarı üç 
bin kuruştan ziyade olan davaları dahi kabili istinaf olmak üzere bida
yeten ve mahakimi sulhiyeden kabili istinaf olarak verilen hükümleri 
istinafen rüyet eyler. 

Madde 5 — Merkezi vilâyet bidayet mahkemesi nefsi Hanya ile mül
hakatı olan kazaların cünha davalarını ve deavii hukukiye ve ticariyeden 
mikdarı üç bin kuruştan ziyade olan davaları kabili istinaf olmak üzere 
bidayeten rüyet ve hükmeder. 

Merkezi vilâyet mülhakatı olan kazalar mahakimi sulhiyesinin mer
cii istinafı mahkemei istinaftır. 

Madde 6 — Mahkemei istinaf merkezi vilâyet ile mülhakatı bulunan 
kazalarda vuku bulacak bilcümle cinayet davalarını kabili temyiz olmak 
üzere resen ve mahakimi ibtidaiye ile Hanya sancağı mahakimi sulhiye-
sinden kabili istinaf olarak tahtı hükme alman deavii hukukiye ve ti
cariyeyi ve mahakimi mtidaiyeden sadır olacak cünha hükümlerini is-
tfausfen rüyet eyler. 

Madde 7 — Liva bidayet mahkemelerine aid ticaret davaları hukuk 
dairelerinde faslolunur. 
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Madde 8 — istinaf baş müddeiumumisi vezifei teftişiyeyi haiz olup 
makamı vilâyetten resen veya vaki olacak istizanına binaen alacağı emir 
üzerine bilcümle mahakimi ibtidaiye ve sulhiye ve devairi istintakiyeye 
lâakal senede bir defa ve iktiza eden mahkeme ve dairelere defaat ile gi
dip mahakim ve devairi adliyenin kuyud ve muamelâtını ve hükkâm 
ve memurinin ahval ve harekâtını teftiş ve tahkik ve icabatı kanuniyesi-
nin icrası zımnında netayicini makamı vilâyete arz ve tenmik etmeğe mec
bur olacaktır. 

Mahakimi ibtidaiye müddeiumumileri gibi müstantikler dahi mah
kemei istinaf baş müddeiumumisinin nezareti tahtında bulunacak ve 
mahakimi sulhiyede müddeiumumilik vezaifi zabıtai mahalliye memur
larından hangisi tarafından ifa kılınacağı Hanya Sancağında istinaf baş 
müddeiumumisi ve livalarda bidayet müddeiumumileri tarafından tensib 
ve tayin kılınacaktır. 

Madde 9 — Müddeiumumilerin gıyabında vazifeleri nezdinde bulu-
dukları mahkeme azasmdan biri tarafından vekâleten icra kılınacak ve 
ikinci maddede gösterilen kaide bunda dahi cari olacaktır. 

Müddeiumumiye vekâlet eden aza müddeiumumi sıfatile vaziyet et
tiği davalarda hakimlik edemeyecektir. 

Madde 10 — Girit ceziresi mahakiminde bulunacak hükkâm ve me
murin ve ketebei Adliye memaliki mahrusai sairedeki memurini devleti 
aliyenin si ve kıyafetlerinde bulunmağa mecburdurlar. Mübaşirler dahi 
yeknesak kisvei mahsusa iktisa edecek ve yakalarına memuriyetlerine 
dair Türkçe ve Rumca hatlar ile mahkûk birer alâmeti farika vazedile
cektir. 

BİRİNCİ FASIL 

Mahakim. aza ve mülâzımları 

KISMI EVVEL 

Sureti tayinleri 

Madde 11 — Mahakim aza ve mülâzımlarının kâffesi Girit ahali
sinden ve tebaai Devleti Aliyeden olmak ve atide beyan olunacak evsafı 
lâzıma ve şeraiti intihabiyeyi cami bulunmak üzere bilintihap valii vi
lâyet tarafından tayin edilecek ve isimlerini mübeyyin defter lieclittas-
dik Adliye Nezaretine gönderilecektir. 
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KISMI SANI 

Evsaf 

Madde 12 — Mahakimi sulhdyeye intihap kılınacak aza ve mü
lâzımları beş yaşını tekmil etmiş olmak ve kıraet ve kitabete muktedir 
bulunmak lâzımdır. 

Madde 13 — Mahakimi ibtidaiyeye intihap olunacak aza lâakal otuz 
yaşını ikmal etmiş ve beş sene mahkemei sulhiye azalığında bulunmuş 
olmak veyahud daha büyük bir memuriyeti adliyede üç sene kadar istih
dam olunmuş bulunmak muktazidir. 

Madde 14 — Mahkemei istinafa intihap kılınacak aza otuz beş yaşı
nı tekmil etmiş ve beş sene bidayet mahkemesi azalığında veya bunun 
muavini veyahud mafevki bir adliye memuriyetinde bulunmuş veyahud 
devletçe mercii resmisinden musaddak bir hukuk şahadetnamesini ihraz 
ve beş sene kadar umuru adliyede hüsnü hizmet ibraz eylemiş olmak 
meşruttur. 

KISMI SALİS 

Aza ve mülâzımlarının sureti intihapları 

CÜZÜ EVVEL 

intihap 

Madde 15 — Her kaza idare meclisi ol kazanın ahalii muteberesin-
den ve ahvali memlekete vakıf ve evsafı matlube ile muttasıf zevattan 
iki islâm ve iki hiristiyan intihaba tefrik ve tayin edecek ve bu intihab-
cılar kaza kaymakamının ve gıyabında muavininin riyaseti tahtında bil-
içtima maddei atiyede gösterildiği veçhile icrayı intihaba mübaderet ey
leyeceklerdir. 

İşbu intihabcıların tefrik ve tayini için davet olunacak meclisi ida
re azasının bazıları gelmediği halde yalnız gelenleri ve eğer hiç biri gel
mez ise merkezi kazada bulunan mahkemei sulhiye reisi ile kaymakam 
ve muavini intihabcı tefriki vazifesini ifa edeceklerdir. Tayin olunacak 
intihabcılar gelmezlerse o halde vazifei intihabiye mahkemei sulhiye 
reisile kaymakam ve muavinine münhasır kalacaktır. 

Madde 16 — Maddei sabıkada beyan olunan heyeti intihabiye on 
birinci ve on ikinci ve on üçüncü ve on dördüncü maddelerde muharrer 
evsafı lâzımayı haiz ve Girit mahakimi nizamiye nizamnamesinin on bi
rinci ve on ikinci maddelerinde gösterilen müstesniyattan olmayarak in* 



1)59 

tihaplan caiz ahalinin isim ve şöhret ve sin ve san'at ve mahalli ikamet 
ve velâdetlerini havi derecatı selâsei mahakime göre birer kıtadan üç 
kıta defter tanzim ve bu defterlerin kaymakamlık mührü ile mırsaddak 
birer suretini mahallî hükümet konağı kapısına talik edecek ve defter
lerin tarihi tanziminden itibaren üç gün müddet zarfında birer nüshasını 
dahi muamelei talikiyeyi mübeyyin müzekkere ile beraber fava muta
sarrıflığına irsal eyleyecektir. 

Madde 17 — On beşinci maddede gösterilen tefrik ve intihap mua
melâtı liva merkezlerinde mutasarrıflar ile liva idare meclisleri ve mer
kezi vilâyette vali müsavinle vilâyet idare meclisi canibinden icra kılı
nacaktır. 

Madde 16 — Tanzim olunacak intihap defterlerinde hâk re silinti 
gibi şüpheyi dai tağyirat olmayacaktır. 

Madde 19 — On altıncı maddede beyan olunan defterlere evsafı mat-
lube ve şeraiti intihabiyeyi haiz olmayanlardan birisinin ismi kaydohta-
muş veyahud bir şahsın ismi dercolurunamış olduğunu beyan ile itiraz 
etmeğe kaza ahalisinden her ferdin hak ve salâhiyeti olacak ve itiraz 
müddeti defterlerin talik olunduğu günden itibaren merkezi kaza sekenesi 
için on ve mülhakat ahalisi için on beş günden ibaret bulunacaktır. Bu 
müddetlerin hitamından sonra vuku bulacak itirazat kabul olunmaz. ' '' 

Madde 20 — Maddei sabıkada mesağ gösterilen itirazlar tahrirî ola
cak ve itiraznameler kazalarda kaymakamlara ve livalarda mutasarrıf
lara ve vilâyette müşaviri vilâyete mahkeme mübaşiri marifetile tebliğ 
olunarak aid olduğu komisyona irsal edilecek ve itirazı vaki bir ismin 
defterden terkini zımnında vuku bulmuş ise itiraznameıiin bîr sureti yi
ne mahkeme mübaşiri vesatetile muterizi aleyhe tebliğ edilerek alınacak 
makbuz ilmühaberi on altıncı maddede muharrer müddet zarfında aid 
olduğu komisyona ita olunacak ve cevap verecek olduğu halde lâyiha! 
«evabiyesi dahi komisyona gönderilecektir. 

Madde 21 — İtirazı vaki muterizi aleyhin sinni hakkında ise mu-
teriz iddiasını mensub olduğu kazanın mahkemeyi sulhiyesi huzurunda 
iki şahidin maa 1 kasem şahadeti ile isbat» mecbur olacak «e bo halde 
mahkemei sulhiyeden verilecek ilâm dahi iürazname ile beraber komis
yona irsal olunacaktır. 

CÜZÜ S A M 

İtiraz homisjonlan 

Madde 22 — İtirazatı vakıayı tetkik için merkezi vilâyette valii 
vilâyetin ve elviye merkezlerinde mutasarnflann ve kaza merkezlerinde 
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kaymakamların riyasetleri tahtında bir komisyon bulunacak ve vilâyet 
komisyonu liva komisyonlarının ve liva komisyonları kaza komisyonları
nın mercii istinafı olacaktır. 

Madde 23 — Merkezi vilâyet komisyonunun azası ahalinin okur ya
zar ve ashabı haysiyet ve itibarından dördü islâm ve dördü hıristiyan olarak 
valii vilâyet tarafından intihap edilecek sekiz zat ile istinaf mahkemesi 
reisi ve müddeiumumisinden ve elviye komisyonlarının azası bidayet 
mahkemesi reisile müddeiumumisinden ve mutasarrıfın meclisi idarei 
liva huzurunda keşide edeceği kura üzerine meclisi mezkûrun ikisi is
lâm ve ikisi hıristiyan dört nefer azasından ve kaza komisyonlarının 
azası da kaymakam muavini ile mahkemei sulhiye reisinden ve kaza mec
lisi idare azasının kezalik kura ile alınacak islâm ve hıristiyan birer aza
sından terekküp edecektir. Meclisi idare azası mevcud olmadıktan halde 
komisyonun azayı sairesi ifayı vazife edebilir. 

Madde 24 — Komisyonlar itirazname ile evrakı müteferriasının ta
rihi vürudundan itibaren sekiz gün zarfında keyfiyeti bittetkik kararlaş
tıracaklardır. 

Madde 25 — Kaza ve liva komisyonlarından verilecek kararlar 
kabili istinaftır. Binaenaleyh kaza ve liva itiraz komisyonlarının karar
lan maddei sabıkada muharrer müddetin inkizaaından sekiz gün zar
fında hukukuna dokunan şahsa tebliğ olunacak ve yedinden tarihli ve 
mümza tebliğ ilmühaberi alınacaktır. 

Madde 26 — Kendisine tebliğ olunan karara kani olmayan şahta 
tarihi tebliğden itibaren üç gün zarfında karan veren komisyona bir 
istinaf istidanamesi verecektir esas madde bir ismin defterden terkim 
hususuna dair ise istinaf istidası sekiz gün zarfında muterizialeyhe teb
liğ olunarak tebliği mübeyyin yedinden ilmühaber alınacaktır. 

Madde 27 — Maddei sabıkada gösterilen istinaf istidanamesi karan 
müsteıufi bibin tebliğ ilmühaberi ve defatiri intihabiye ve evrakı esasi-
yesi ile beraber mercii istinaf olan liva veyahut vilâyet komisyonuna, 
gönderilecektir. 

Madde 26 — Karan istinafen rüyet edecek liva veya vilâyet ko
misyonu istinaf ietid asile evrakının vürudu gününden itibaren üç gün 
sarımda tetkikatı lanmeyi icra ve karannı ita eyleyecektir. 

Madde 29 — Karan istinafı ile müddeti kanuniyesi zarfmda is
tinaf olunmayan ve vilâyet itiraz komisyonu tarafından verilen itfnut 
kararlan lâyetegayyerdir. 
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Madde 30 — Lâyetegayyer olan karar defteri intihaptan bir ismin-, 
ihracı hakkında ise kararın hülâsası ile tarihi o ismin kaydı balâsma 
cerh verilerek terkin olunacak ve bilâkis bir zatın intihab defterine ge
çirilmesine karar verilmiş ise o zatın isim ve şöhret ve sin ve san'at ve 
mahalli ikamet ve velâdeti dahil olabileceği defterin müntehayı muh
teviyatı sırasına kayıt ve imlâ ile kararın esbabı mucibesi ve tarihi su
dum dahi kaydı balâsına işaret kılınacaktır. 

Madde 31 — Mevaddı sabıkada gösterilen muamelât hitam bul
duktan ve kaza ve livaların intihab defterleri katiyet halini iktisab ey
ledikten sonra mahakimi sulhiye ve ibtidaiye ile mahkemei istinaf aza 
ve mülâzimliklerine müstahak olanların esami ve evsafı mümeyyizelerinİ 
havi bir defteri umumî tanzim kılınacak ve işbu defter vilâyetin resmî 
gazetesile neşrolunacaktır. 

Madde 32 — Maddei sabıkada beyan olunan defterin ziri merkezi 
vilâyet komisyonu tarafından tasdik ve imza ve vilâyet meclisi idaresince 
kayıt ve tescili icra kılınacak ve bu defterde esamisi muharrer zevattan 
mahakime lüzumu olan aza ve mülâzimlerinin tayini münhasıran valii 
vilâyetin rey ve tensibine mufavvaz olacaktır. 

Madde 33 — İşbu nizamnamenin ilânile beraber muamelâtı inti-

nahiyenin icrası için intihapçıların davet olunacakları gün valii vilâ

yetin tahriratı resmiyesile tayin edilecektir. 

Madde 34 — Muamelâtı intihabiye her iki senede bir teodid ve 

icra kılınacak ve yevmi mübaşereti valii vilâyet tarafından ba tahriratı 

resmiye tahsis olunacaktır. 

Madde 35 — Aza ve mülâzımlarının müddeti istihdamları beş sene

dir fakat umuru memurelerinde hüsnü hizmetleri meşhud olanların o 

kadar müddet daha temdidi memuriyetleri caizdir. 

Defatiri intihabiyede isimleri muharrer zevattan bidayet ve istinaf 

asalığmı kabul etmeyecek olanlarm yerine vali tarafından harici es def

ler tensib olunacak zevatı saire intihab ve tayin olunur. 

Madde 36 — Aza ve mülâzımlarından birinin vefatı veya istifası 

vuku bulur veyahut esbabı kanuniyeye mebni azli lâzım gelirse müddeti 

bakiyesinin ikmali için yerine defteri intihapta esamisi muharrer zevat

tan diğeri tayin olunur. 
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ÖCÎNCİ FASIL 

Mahkeme reislerile müddeiumumiler 

KISMI EVVEL 

Sureti tayinleri 

Madde 37 — Bidayet ve istinaf mahkemeleri reislerile müddeiumu
mileri tebaai Devleti Aliyeden olmak ve Devletçe mercii mahsusundan 
musaddak hukuk şahadetnamesini haiz ve evsafı kanuniyeyi cami bu
lunmak ve mucibi azil esbabı kanuniye olmadıkça azlolunmamak üzere 
valii vilâyetin rey ve tensibi ve Adliye Nezaretine vuku bulacak iş'an 
üzerine ba iradei seniye tayin olunurlar. 

Madde 38 — Mahkemei sulhiye reisleri tebaai Devleti Aliyeden ol
mak üzere valii vilâyet tarafından tayin olunduktan sonra memuriyet

leri ba iradei seniye tasdik Duyurulacaktır. 

KISMI SANI 

Reisler ile müddeiumumilerin evsafı 

Madde 39 — Mahakimi sulhiye reisleri kıraet ve kitabete muktedir 
bulunmak ve lâakal otuz yaşını tekmil etmiş ve mücazatı tedibiye ile 
mahkûm olmamış ve beş sene kadar mahkemei sulhiye azalığında veya 
bas kitabetinde veyahud mafevki bir memuriyeti adliyede bulunmuş ol
mak lâzımdır. 

Madde 40 — Bidayet mahkemesi reislerile miiddduımımikri kıra
et ve kitabete muktedir bulunmak ve lâakal otuz beş yaşım tekmil etmiş 
ve mücazatı kanuniye ile mahkûm olmamış ve beş sene mahkemei sul
hiye riyasetinde veyahud buna muadil bir memuriyeti adliyede bulun
muş veyahud mahkemei sulhiye riyasetinin fevkinde bir adliye juemu* 
rryetmde öç sene hizmeti sebketmiş olmak meşruttur. 

Madde 41 — İstinaf mahkemesi reisrle müddeiumumisi Türkçe ve 

Rumca tekellüm ve kıraet ve kitabete muktedir olmakla beraber lâakal 

tozk yaşım ikmal etmiş ve hiç bir ceza ile mahkûm olmamış ve beş 

asa» kadar bidayet mahkemesi riyasetinde veya buna muadil bir me-

SBurivcu' adliyede bulunmuş olmak elzemdir. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

Müstantıklar ile ketebe 

KISMI EVVEL 

Müstantıklar 

Madde 42 — Müstantıklar tebaai Devleti Aliyeden bulunmak ve 
bidayet mahkemesi azasile mahkemei sulhiye reislerine lâzım olan ev
safı cami olmak üzere valii vilâyet tarafından bittayin Adliye Neza
retine bildirilecek ve memuriyetleri iradei seniye ile tasdik Duyurula
caktır. 

Madde 43 — Müstantıkların vezaifi Girit Usulü Muhakematı Ce
zaiye Kanununun ikmali sırasında kanunen tevsi edilecektir. 

KISMI SANÎ 

Ketebe 

Madde 44 — İstinaf mahkemesinde islâm ve hıristiyandan birer 
bas kâtip ile dördü islâm ve dördü hıristiyan sekiz zabıt kâtibi ve her 
bidayet mahkemesinde kezalik islâm ve hıristiyandan birer bas kâtip 
ile dördü islâm ve dördü hıristiyan sekiz zabıt kâtibi ve mahkemei sul-
hiyede islâm ve hıristiyandan birer bas kâtip ile birer zabıt kâtibi bu
lundurulacak ve müddeiumumi ve müatarttık refakatlerinde biri islâm 
ve diğeri hıristiyan iki kâtip olacaktır. 

Madde 45 — Baş kâtipler ile ketebei sairemn dahi tebaai Devleti 
Aliyeden olmaları meşruttur. 

Madde 46 — Mahkemei istinaf baş kâtibi mahkemenin reisi ile müd
deiumumisi tarafından müştereken ita kılınacak takrir üzerine valii vi
lâyet tarafından tayin olunur. 

Madde 47 —- Mahkemei istinaf baş kitabetine tayin olunacak sat 
yirmi sekiz yaşmı tekmil etmiş ve dört sene bidayet mahkemesi baş ki
tabetinde bulunmuş olmak lâzımdır. 

Madde 48 — Merkezi vilâyet aoahkemei bidayet baş kâtibi mahke
menin reisi ile müddeiumuminin müştereken yasacakları takrir ve isti
naf müddeiumumisi tarafından vuku bulacak tasdik üzerine valii vi
lâyet tarafından tayin edilir. 

Madde 49 — Bidayet ve sulh mahkemeleri baş kâtiblari mahkeme

lerinin reis ve müddeiumumisi taraflarından müştereken yazılacak takrir 
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ve onun leffile mutasarrıfı liva tarafından vuku bulacak inha üzerine 
mahkeroei istinaf baş müddeiumumisinin tensibile valii vilâyet tarafın
dan tayin olunurlar. 

Madde 50 — Mahkemei bidayet ba; kâtibleri dört sene zabıt ki
tabetinde bulunmuş olmak ve lâakal yirmi dört yaşında bulunmak lâ
zımdır. 

Madde 51 — Mahkemei sulhiye baş kâtibleri lâakal yirmi iki ya
şında olmak ve bir mahkemede iki sene zabıt kitabetinde hizmet etmiş 
bulunmak muktazidir. 

Madde 52 — Mahkemelerin zabıt ve müddeiumumi ve müstantik 
kitabetlerine tayin olunacakların lâakal yirmi yaşını ikmal etmiş olma
ları lâzımdır. Türkçe ve rumca kıraet ve kitabete muktedir olanları ve 
islamların mektebi rüştiyeden ve hıristiyanların (jimnasyon) mektebin
den şahadetname istihsal etmiş bulunanları yalnız kendi Iisanlannca 
kitabet edenlere tercih olunacaktır. 

Madde 53 — Ketebe baş kâtibin delâlet ve inzimamı reyi ile mah
kemenin reis ve müddeiumumisi taraflarından imtihan ve intihab olunduk
tan sonra kazalarda kaymakamın ve livalarda mutasarrıfın emri ile 
memuriyetleri icra ve keyfiyet kazalardan mutasarrıflıklara ve livalar
dan makamı vilâyete inha ve ve imtihan ve tercümei hal varakaları isra 
kılınacak ve evrakı bittetkik memuriyetleri makamı vilâyetten ba tah
rirat tasdik olunacaktır. 

KISMI SALİS 

Hademe 

Madde 54 — Mahkeme hademesi icra ve muhakeme mübaşirleri nam-
larile iki sınıfa münkasem olarak tebaayı Devleti aliyeden ve Usanınca 
okur yazar müstakimületvar takımdan olacak ve lâakal yirmi beş yaşını 
ikmal etmiş bulunacaklardır. 

Madde 55 — Her mahkemei sulhiyede iki icra ve bir muhakeme 
ve liva bidayet mahkemelerinin her birinde iki icra ve iki muhakeme 
ve istinaf mahkemesi ile merkezi vilâyet bidayet mahkemesinde ikişer 
icra ve birer muhakeme mübaşiri bulunacak ve icra ve muhakeme müba
şirleri mensup olacakları mahkemenin reisile müddeiumumisi tarafından 
olunacak imtihan ve intihab ve tercümei hal varakalarının leffile veri
lecek takrir üzerine liva ve kazalarda mutasarrıf ve kaymakamlar ve 
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merkezi vilâyette istinaf baş müddeiumumisinin tasvibile valii vilâ
yet tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 56 — Kazalarca mahkemei sulhiyeye tayin olunacak mü
başirlerin keyfiyeti tayinleri ve işe mübaşeretleri tarihleri kaza kayma
kamlığından mensup olduğu liva mutasarrıflığına ve bir sancak dahi
lindeki mahakimi sulhiye ve iptidaiyeye tayin kılınacak mübaşirlerin 
sureti tayinlerile tarihi mübaşeretleri mutasarrıflıktan makamı vilâyete 
bildirilecek ve evrakı imtihaniyeleri ile tercümei hal varakaları gön
derilecektir. Zikrolunan imtihan ve tercümei hal evrakı istinaf baş müd
deiumumisi tarafından bittetkik tasvip olunduğu halde muhasebei vi
lâyetçe tesviyei kaydile memuriyetleri makamı vilâyetten ba tahrirat 
tasdik olunur. 

Madde 57 — Tahsilat ve tazminat ile mükellef olan icra mübaşir
leri tahsilattan zimmetlerine akçe geçirdikleri ve tazminat ile mahkûm 
oldukları halde tediyesine dair kendilerinden kefil alınarak kefaletname
leri mensup oldukları mahkeme kaleminde hıfzolunacaktır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Dava vekilleri 

Madde 58 — Dava vekilleri memurinden madud değildir. Dava 
vekâletinde bulunmak isteyenler cezirenin dava vekilleri hakkındaki ni
zamnamede tasrih olunan evsaf ve şeraite tâbi olacak ve aksi halinde 
vekâletten menolunacaklardır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hükkâm ve memurin ve ketebe ve hademenin esbabı mueibei 
asilleri ile sureti ihbar ve tetkiki 

KISMI EVVEL 

Esbabı mueibei azil 

Madde 59 — Girit mahakimi nizamiye nizamruunesinin on birinci 
ve on ikinci maddelerinde gösterilen ahvalden başka esbabı atiye dahi 
hfikkâm ve memurin ile ketebe ve hademenin azil ve tebdilini istilzam 
«der: 

Evvelâ umuru memurede ihmal ve tekâsül saniyen bili ruhsat on 
beş günden ziyade mahalli memuriyetinden tebaüt salisen mütemadiyen 
elmasa bile aekit gün müddetle ifayı memuriyetten istiak&f etmek ra-
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bian fırka münazaalarına müşareket eylemek hamisen sıfatı hakimiyet 
ve vazifei memuriyete mugayir ahval ve harekâttan dolayı iki defa 
mücazatı intibahiye görüpte mütenebbih olmamak. 

KISMI STNl 

Esbabı azlin sureti ihbar ve tetkiki 

CÜZÜ EVVEL 

İhbar 

Madde 60 — Memurin ve efradı ahaliden her biri maddei sabı
kada muharrer esbabdan dolayı merkezi vilâyette valiye ve livalarda 
mutasarrıflara ihbarname veyahut şikâyetname ita edebilecektir. 

Madde 61 — ihbarname veya şikâyetname esbabı mucibeyi azli 
müdellelen hâki olmak üzere bizzat muhbir ve müşteki veya vekili ca
nibinden tanzim ve imza kılınacak ve vekil tarafından imza kılınır ise 
vekâletnamesi merbut bulunacaktır. Aksi halinde kabul olunmaz. 

Madde 62 — İhbarname veya şikâyetname itasını müteakip hak
kında ihbar veya şikâyet vuku bulan hakim veya memure bir ilmühaber 
tebliğ ve cevabını sekiz gün zarfında göndermesi iş'ar olunur. Bu müd
det zarfında cevap geldiği halde lâyihai cevabiyesi ve cevap gelmediği 
surette yalnız tebliğ ilmühaberi ile beraber ihbarname veya şikâyetna
me atide gösterilecek komisyona havale ile icrayı tahkikat ve tetkikata 
başlanılır. 

Madde 63 — İhbar hafiyen vaki olur ise bittahkik istihsal olunacak 
malûmatm ba takrir müdellelen beyan olunması merkezi vilâyette vali 
canibinden istinaf baş müddeiumumisine ve livalarda mutasarrıf ta
rafından bidayet müddeiumumisine tenbih olunacak ve onlar da olveç-
hile bir takrir itasına mecbur olacaktır verilecek takrir hakkında ihbar 
vuku bulan hakim veya memurun aleyhinde delâili mutazammm ise 
maddei sabıkada beyan olunduğu üzere muamelei tebliğıyesi badelicra 
komisyona ita kılınacak ve takrir delâilden ari olduğu halde hükümsüz 
addolunacaktır. Muhakeme hafiyen icra edilir. 

CÜZÜ SANİ 

Sureti tetkik 

Madde 64 — Mevaddı sabıkada muharrer olduğu veçhile ihbar f» 
fjkâyet vukuunda tahkikat ve tetkikatı lâzımeyi icra ve hakkında ihbar 
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ve şikâyet vuku bulan hâkim ve memur veya kâtib ve mübaşirlerin azli 
icab edip etmeyeceğine karar ita etmek üzere vilâyet ve liva merkezle
rinde birer komisyon teşkil olunacaktır. 

Madde 65 — Maddei sabıkada beyan olunan komisyonlardan mer
kezi vilâyet komisyonu valii vilâyetin tahtı riyasetinde olmak üezere 
müşaviri vilâyetle mahkemei istinaf reisi ve başmüddeiumumisinden ve 
meclisi idarei vilâyet ve mahkemei istinaf azasından kura keşidesile alı
nacak ikişerden dört azadan ve liva komisyonu mutasarrıfı livanın riya
setinde olarak muavini ve mahkemei bidayet reisi ve müddeiumumisi ite 
meclisi idarei liva ve mahkemei bidayet azasından kezalik kura il» 
ahzolunacak ikişerden dört nefer azadan terekküp edecektir. 

Madde 66 — Esbabı azli tetkik olunacak zat veyahut muhbir veya 
müşteki vilâyet komisyonu azayı tabiiyesinden olan istinaf reisi veya 
başmüddeiumumisi ve liva komisyonunda bulunacak bidayet reisi veya 
müddeiumumisi ise onun yerine istinaf veya bidayet azasından birer zat 
ziyade kılınacaktır. 

Madde 67 — İhbarname veya şikâyetname veyahut takrir ile hak
kında ihbar ve şikâyet vaki olacak hâkim veyahut memur tarafından 
verilecek lâyihai cevabiye ve vesaiti kanuniye ile icra kdutacak tahki
katı havi zabıt varakaları ve şehadetnameler komisyonca tetkik olunacak 
ve delâili müstahsala esbabı azli is'bata kâfi ve lâyihai cevabiye müda-
faai makbuleyi gayri havi göründüğü takdirde o hâkim veya memurun 
azline ve aksi halinde beraetine karar verilecektir. Bu kararların esbab 
ve delâiti tanzim olunacak mazbatada tasrih ve inha kılınmak lâzımdır. 

Madde 68 — Maddei sabıkada beyan olunan azil ve beraat kararlan 
kabili temyizdir. Binaenaleyh azil kararını havi olacak mazbata sureti 
azline karar verilen zata ve beraet kararlan da müştekiye tebliğ oluna
cak ve karan vakiin tarihi tebliğinden itibaren bir hafta zarfında tem
yizi istida kılınabilecektir. 

Madde 69 — Temyiz istidaları karan veren komisyona tevdi edile
cek ve komisyonca tarihi tevdii zahnna işaret edilerek mudiine makbuz 
ilmühaberi verilecektir. 

Madde 70 — Temyiz istidası azil karan aleyhine olduğu ve azline 
karar verilen hâkim veya memurun müştekisi bulunduğu halde istidanın 
bir sureti müştekiye ve temyiz istidası beraet karan aleyhinde ise bera
etine karar verilen hâkim veya memura bailmühaber tebliğ olunacak ve 
mubelliğileyh bir hafta zarfında lâyihai cevabiye verebilecektir. 
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Madde 71 — Maddei sabıkada zikrolunan müddet hitam bulduktan 
sonra temyiz istidası tebliğ ilmühaberi ve evrakı esasiye ve müteferriası 
ile beraber mercii temyize gönderilecektir. 

Madde 72 — Liva komisyonlarından verilen kararların mercii tem
yizi vilâyet komisyonu ve vilâyet komisyonu kararlarının mercii temyizi 
Adliye Nezaretinin intihab encümeni olacaktır. 

Madde 7?> — Temyiz komisyonları evrakın tarihi vürudundan itiba
ren nihayet beş gün zarfında tetkikatı lâzıma icra ve kararı mümeyyiz-
bihin nakız veya tasdiki hakkında katiyen karar ita edecek ve bü karan 
kati kararı mümeyyizbihi veren komisyonun reisine bildirilecektir. 

Madde 74 — Azillerine karar verilecek hâkim ve memurların müd
deti temyiziye zarfında temyiz istidasında bulunmadıkları halde liva 
komisyonun kararı makamı vilâyete ve vilâyet komisyonun karan dahi 
Adliye Nezaretine iş'ar kılınacaktır. 

Madde 75 — Azline karar verilipte mahkûmiyeti kesbi kat'iyet 
edenlerden memuriyetleri iradei seniyeye müstenit bulunanlar valii vilâ
yetin inhasile yine ba iradei seniye Adliye Nezareti canibinden ve me
muriyetleri zaten makamı vilâyetten icra kılınmış olanlar vali tarafın
dan azlolunurlar. 

Madde 76 — Bir hâkim veya memur hakkında beyan olunan esbabı 
azilden katiyen kesbi beraet eylediği ve şikâyeti vakıanın ligaraz iftiraen 
vuku bulduğu anlaşıldığı halde müşteki hakkında takibatı kanuniye icra 
kılınır. 

Maddei mahsusa 
Madde 77 — Girit mahakimi nizamiye nizamnamesinin işbu nizam

name hükmüne mugayir olmayan ahkâmı bakidir. 
Bu nizamnamenin hükmü tarihi neşir ve ilânından itibaren mevkii 

icraya vazolunacaktır. 

No: 268 — Girit Vil&yeti dava vekilleri hakkında 
nizamname 

15 cemaziyelâhir 1309, 4 kânunusani 1307 

Mukaddime 

Madde 1 — Girit mahakimi nizamiyesinde icrayı vekâlet edecek 
olanlar evsaf ve şeraiti aüyeyi haiz olacaklardır. 
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Madde 2 — Diyarı ecnebiyeden birinin darülfünun veya hukuk 
mektebinden diploma istihsal etmiş olanlar kavanini adliyei Devleri 
•aliyeden Türkçe veyahud Rumca bilimtihan Adliye Nezaretinden mu
saddak bir şehadetname almadıkça ve evsaf ve şeraiti lâzımeyi cami ol
madıkça icrayı vekâlet edemezler. Şimdiye kadar hükümeti mahalliye-
den ifayı vekâlete mezun olanlar kemakân icrayı vekâlet edebilecek
lerdir. 

Evsaf ve şeraiti vekâlet 

Madde 3 — Dava vekâletinde bulunacak olanlar evvelâ mücazatı 
tedibiye veyahut terhibiyeden hiç bir ceza ile mahkûm olmamış saniyen 
beynelahali sui hal ile müştehir bulunmamış salisen tüccardan buiunupta 
ilânı iflâs etmemiş veyahud badel iflâs iadei itibar eylemiş rabian mek
tebi hukuku şahaneden veya Adliye Nezaretinden ita ve tasdik edilmiş 
bir şehadetnameyi haiz bulunmuş hamisen yirmi beş yaşını tekmil et
miş olmak lâzımdır. 

Madde 4 — Girit mahakimi nizamiyesinde icrayı vekâlet edecek 
dava vekilleri ledelimtihan tahakkuk edecek derecei ehliyetlerine göre 
Üci sınıftır. Birinci sınıftan olanlar bidayet mahkemelerile istinaf mah
kemesinde ve ikinci sınıftan bulunanlar mahakimi sulhiyede fasıl ve 
rüyet olunacak deaviye vekil olabileceklerdir. Dava vekillerinin işbu 
ski sınıftan hangisine aid oldukları şehadetname lermde işaret oluna

caktır. 

Madde 5 — İşbu nizamnamenin neşrinden sonra dava vekâletini 
ifa etmek isteyenlerden diplomayı haiz olanlar diplomalarını ve tercü-
roeihal varakası ile nründericatını isbata kâfi evrakı ve ikinci madde 
mucibince imtihana talih olduklarını ba istidaname komisyonu mahsu
suna ita edeceklerdir. Tercümerhal varakasında isim ve şöhret ve sin 

ve mahalli velâdet ve ikametini ve sinni rüşte vusulünden beri ne hiz
met ve san'atla iştigal eylediğini ve hangi mektepten neş'et edip hangi 
lisanda kıraet ve kitabeti bulunduğunu ve bir cezayı kanunî ile mah
kûm olup olmadığını ve mahkûm olduğu halde cezasının derecesi ve 
ilânı iflâs etmiş ise iadei itibar edip etmediğini beyan edecek ve sinni 
ile ahvalini mahallesi ihtiyar meclisinin sehadetnamesi ile isbat edecek
tir. 

Madde 6 — Darülfünun veya hukuk mektebi diplomasını haiz ol-
mayıpta imtihan ile şehadetname ahzetmek isteyenler istidaname ile 
komisyona müracaat eyliyecek ve tercüme! hal varakalarını maddei 

T. 1 C 6 F. 74 
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sabıkada gösterilen usule tevfikan tanzim ve imlâ ve evrakı müsbitesi 
ile beraber komisyona ita edeceklerdir. 

Komisyon heyeti 

Madde 7 — Adliye Nezaretinden şahadetnamesi olmayıpta bilim
tihan dava vekâleti silkine duhule talib olanları imtihan ve muamelât» 
müteferriasını icra eylemek üzere merkezi vilâyette istinaf ve bidayet 
mahkemeleri reisi ve müddeiumumileri ve işbu mahkemelerin kur'a ile 
alınacak birer azası ile başkâtiplerinden mürekkep bir komisyon teşkil 
olunacaktır. Mahkemei istinaf reisi ve bunun gıyabı halinde mahkemei 
mezbure müddeiumumisi komisyonun riyasetini ve mahkemei istinaf 
ve bidayet başkâtipleri dahi kitabet vazifesini ifa ederler. 

Madde 8 — Maddei sabdcada muharrer komisyon beşinci maddede 
beyan olunan diplomalar ile tercümei hal varakalarını ve evrakı müs-
bitesini nihayet üç gün zarfında tedkik ederek şayanı kabul olup ol
madığına karar verecektir. 

Madde 9 — İbraz olunan evrakın kamilen kabule şayan olmadığı 
halde reddine karar verilerek müstediye tefhimi keyfiyet olunur. 

Madde 10 — Tedkik olunan evraktan tercümeihal varakasile evrakı 
müsbitesinde kabili ikmal bazı nekayis görüldüğü halde ikmali içil) 
müddeti münasibe iraesile mehil verilecektir. Menli mezkûr zarfında 
ikmali noksanı havi evrak getirilirse yine üç gün içinde bittedkik ka
ran ita kılınır. Inkızayı mehilden sonra tekrar istidaname verilmedikçe 
icrayı tedkikat olunmaz. 

Vozifei imtihan 

Madde 11 — Birinci sınıf dava vekâletine talib olanların imtihan-
lan Girit mahakimi nizamiyesine mahsus kavanin ve nizamatın her bi
rinde ve mecellei ahkâmı adliye ile Ceza Kanuruıamei hümayunundan 
ve Ticareti Berriye ve Bahriye Kanunnamelerinden ve ikinci sınıf dava 
vekâleti talihlerinin imtihanlan da Girit mahakimi nizamiyesi kava
nin ve nizamatile Mecellei ahkâmı adliyeden ve Ceza Kanunnamei hu* 
utayım unun kabaydı faslmdan türkçe veyahut rumca üçer sual ir adile 
iera kılınır. 

Madde 12 — İrad olunacak esile imtihandan üç saat evvel ko
misyon heyeti tarafından tertip edilecek ve bu müddet zarfmda heyet 
hariçten kimse ile görüşmiyecek ve imtihana başlanıldığı gün hitam ve-
ffleoetftir. 
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Madde 13 — imtihan tahriren icra olunur. Komisyonca tertib olu
nan esilei kanuniye imtihan olunacak zata kıraat ve zabtettirilip talibi 
imtihan olan dahi beher sualin hizasında heyeti imtihaniye huzurunda 
ecvibei lâzimesini tahrir ile zirine vaz'ı imza ederek varakai imtihaniveyi 
komisyona ita edecektir. 

Madde 14 — İmtihan olan zatın imzası tahtında bulunan imtihan 
varakası tanzim olunacak mazbata ve imtihan olunan kimsenin tercü-
meihal varakası ve evrakı müsbitesi ile beraber makamı vilâyete takdim 
kılınacak ve mezkûr imtihan varakasının sureti imtihan olunan kimse 
tarafından imza ve komisyon heyeti tarafından tasdik olunarak komis
yonda hıfzedilecektir. 

Madde 15 —• Komisyon tarafından hu husus için tanzim olunan 
mazbatada imtihanın kabule şayan görülüp görülmediğini ve heyetin 
imtihan olunan kimse hakkındaki mütaleatı mahsusası münderiç ola
caktır. 

Madde 16 — Mazbata ademi kabul reyini muhtevi olduğu halde 
valii vilâyet o mazbatayı Adliye Nezaretine göndermiyerek imtihan edi
len kimseye tefhimi keyfiyet edilmesi işaretile komisyona iade edile
cektir. 

Madde 17 — Mazbata imtihanın komisyonca kabule şayan görül
düğünü havi ise varakai imtihaniyenin aslı ile imtihan olunan kimsenin 
tercümei hal varakası ve evrakı müsbitesi ile beraber makamı vilâyetten 
batahrirat Adliye Nezaretine gönderilecektir. 

Madde 18 — Mazbata ile evrakı müteferriası Adliye Nezaretine vü-
rud ettikte derakab Mektebi Hukuku şahanede müteşekkil heyeti mümey-
yizeye havale olunacaktır. 

Madde 19 — Heyeti mümeyyize evrakı mezkûrenin müsaraaten mu
amelei tedkikiyesini icra ederek kabulü halinde muamelei lâzimesi icra 
ve şahadetnamesi ita edilecektir. 

Madde 20 — Adliye Nezaretinin tahriratı cevabiyesi imtihanın mak
bul olmadığına dair ise imtihan olunan kimseye tefhim olunmak veya 
bir ilişik olduğu halde ikmali noksan ile neticesi Adliye Nezaretine bil
dirilmek için bamazbata beyan kılınmak üzere vilâyet komisyonuna ha
vale kılınır. Vilâyet komisyonunca icra kılınacak tedkikat halli meseleye 
kâfi ise bamazbata makamı vilâyete ve vilâyetten ba tahrirat Adliye Ne
zaretine bildirilir. 
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Madde 21 — Şahadetname verildiği halde sür'ati mümküne ile 
Adliye Nezaretinden makamı vilâyete gönderilecek ve vilâyetten dahi 
komisyona tevdi edilecektir ve Adliye Nezaretinden gönderilecek işbu 
şahadetnameler bir gûna harca tâbi değildir. 

Madde 22 — Şahadetname dördüncü madde mucibince birinci ve 
ikinci itibarile iki sınıf üzerine verilir. 

Madde 23 — Şahadetname komisyona vürud edince defteri mah
susuna kayıd ve imlâ olunur. 

Madde 24 — imtihan evrakı ile mazbataları ve evrakı müteferriası 
olan istidaname ve tercümei hal varakaları ve evrakı müsbitesi iki lisan 
üzerine tahrir olunabilecektir. 

Komisyonun defterleri 

Madde 25 — Komisyonda dört nevi defter tutulacaktır. Bunlardan 
birincisine istidanameler ikincisine kararlar üçüncüsüne dava vekâletine 
mezun edilenlerin şahadetnamelerile tercümei halleri dördüncüsüne da
va vekillerinin isim ve şöhretleri ve sınıflan kayıd ve işaret kılınacaktır. 

Madde 26 —- Defterler mahkemei istinaf ve bidayet başkâtiblerinin 
bulundukları mahkemeler zabıt kâtiblerinden tensib edecekleri birerden 
iki kâtib marifetile sureti muntazamada tutulacak ve mazbata müsvedde
leri her altı ayda bir teclit olunacaktır. 

Dava vekillerinin vazife ve mes'uliyetleri 

Madde 27 — Dava vekilleri deruhde ettikleri davadan kanunen müs
tahak olacakları ücretin nısfını tecavüz etmemek üzere berveçhi peşin 
akçe alabilecek ve alacağı mebaliği defterine kaydile beraber müekkiline 
bir makbuz senedi verecektir. 

Madde 28 — Dava vekilleri deruhde eyledikleri davaların envaını 
ve müekkiİlerinin isim ve şöhret ve mahalli ikametlerile ücretine mah
suben teslim eyledikleri mebaliği ve tarihi itasını ve davanın hasıl ettiği 
netayici ve müekkiHeri tarafından tevdi olunan evrak ve senedatı ve 
müekkillerinin davalanndan dolayı mahkûm olacak medyunlardan salâ
hiyeti dairesinde vuku bulacak mehuzatını müteselsil numara i le hulasa
ten zabıt ve kaydedeceklerdir. Bu babda ittihaz edecekleri defterlerin her 
sahifesi dava vekilinin mensub olduğu mahkeme mührü ile mahtum ve 
kaç sahifeden ibaret idüğü son sahifesinde mestur olmak ve hak ve si
limi gibi tağyirattan ari bulunmak lâzımdır. 
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Madde 29 — Dava vekilleri davaya müteallik yazacakları istidaname 
•ve lâyihalar ile evrakı sairenin müsveddatını tarihleri sırasile müteselsil 
numara vazederek altı ayda bir teclid ettireceklerdir. 

Madde 30 — Dava vekilleri davanın hitamında yedlerinde kalmış 
olan evrak ve nukudu derhal müekkillerine tamamen vermeğe mecbur
dur. 

Madde 31 — Dava vekilleri gerek müekkiHerüıin kendilerine tevdi 
eylediği evrak ve senedatın ve gerek kaleme aldıkları istidaname ve lâ
yiha ve evrakı sairenin suretlerini mahkemeye vesair bir dairei tesmi
yeye verecek oldukları halde mukavelât muharrirlerine tasdik ettirerek 
vereceklerdir. 

Madde 32 — Dava vekilleri müekkillerinden alacakları ücretleri 
davanın neticesinde hesap ederek bir cetvelini mahkemeye ita ve hüküm 
ilâmına dercile mahkûmu aleyhten tahsiline hüküm olunmasını müek-
kiline izafetle taleb etmeğe mecburdurlar. 

Mes'uliyet 

Madde 33 — Dava vekilleri tanzim edecekleri istidaname ve lâyi
halar ile evrakı sairede adabı umumiyeye ve hükkâma lâzım olan riayet 
ve hürmet ve resmiyete mugayir elfaz ve kelimat tahrir ederlerse kendi
lerinden iki aded sim mecdiyeden iki osmanlı altınına kadar cezayı nakdî 
alınır. 

Madde 34 — Dava vekilleri mahkeme huzurunda edeb ve itidali te
cavüz ettikleri halde bir aded sim mecididen bir osmanlı altınına kadar 
cezayı nakdî «asi le mahkûm olurlar. 

Madde 35 — Bir vekil deruhde ettiği davayı takibe müsaraat etme-
yipte ibrazı tekâsül ettiği raüekkili tarafından şikâyet edilir ise birinci 
defa mahkemenin reisi tarafından tenbih olunur. Velev başka bir davada 
olsun ihmalin tekerrürü tevbihi müstelzim olur. Üçüncü defa görülecek 
teseyyüb ve beta eti mensub olduğu mahkeme reisinin iş'arı üzerine ko
misyonu mahsusunca işin derecesine göre on beş günden altı aya kadar 
tatili vekâlet kararına sebebi müstakil addolunur. 

Madde 36 — ü ç kere tatili vekâlet ile mahkûm olan dava vekili bir 
daha vekâlet edemez. 

Madde 37 — Muvakkaten tatil cezasile mahkûm olan bir dava vekili 
raüekkillerinin tehiri davalarından dolayı zarar ve ziyan ile dahi mah
kûm olur. 
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Madde 38 — Bir dava vekili deruhde ettiği davanın hitamında iade 
ve itasına mecbur olduğu evrak ve senedat ve mıkudıı iade ve ita etme
diği halde emniyeti suiistimal cezasına müstahak olur. 

Madde 39 — Dava vekilleri işbu nizamnamenin tayin ettiği hadden 
ziyade ücret ahzederlerse mehuzatı zaide kendilerinden istirdat olunduk
tan sonra bir osmanh altınından üç osmanh altınına kadar cezayı nakdî 
itasına mahkûm olurlar. 

Daavii hukukiye ve ticariye ücreti vekâletleri 

Madde 40 — Dava vekillerinin daavii hukukiye ve ticariyede ala
cakları ücreti vekâletnameden başka bilcümle istida ve evrakı sairei 
davanın tanzimile davanın istintacına kadar cereyan edecek muhakemat 
ve muamelâtın mecmuuna şamil olacaktır. Fakat temyizi lâzım gelen da
valarda temyiz istida ve lâyihasile kefaletnamesini tanzim ve hükmü ve
ren mahkeme kalemine teslim etmek için altmış kuruş ücreti maktua 
alırlar. 

Madde 41 — Mahakimi sulhiyede bidayeten ve kat'iyen tahtı hük
me alınacak daavii hukukiye için ücreti vekâlet mebaliği müddeabihanın 
ve sulhen tesviye olunacak davalarda bedeli sulhun nihayet yüzde onu 
nisbetinde olacaktır. 

Madde 42 — Kabili istinaf olmak üzere tahtı hükme alınacak daa-
viden üç bin kuruşa kadar olan davalar için bidayeten ve istinaf en da
va olunan akçenin yüzde beşeri ve üç bin kuruşu mütecaviz daavi için 
meblâğı müddeabihanın yüzde yedişer buçuk kuruşu ücret alınacaktır. 

Madde 43 — Bir dava hitam derecesine geldiği sırada sulhen tes
viye olunur ise bedeli sulhten yüzde on ve eğer davanın iptidalarında 
sulh vuku bulur ise yüzde beş ücreti vekâlet alınacaktır. 

Mevaddı cezaiye ücretleri 

Madde 44 — Dava vekilleri tanzim edecekleri evraktan şikâyetna
me ve itirazname ve istinaf ve temyiz ve tahliyci sebil ve iadei muhakeme 
istidaları ile sair arzuhaller için onar ve suretleri için beşer ve istinaf 
ve temyiz lâyihaları ile levayihi saireden otuzar ve suretlerinden onar 
kuruş ücret alacaklardır. 

Madde 45 — Kabahat davaları muhakematında beher saat için üçer 
ve cünha muhakemeleri için saatte beşer ve cinayet muhakematında saat 
basına yedişer kuruş ücreti vekâlet alınır. 
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Madde 46 — Keşif ve muayenede hazır bulunacak dava vekilleri 
maddei sabıkada muhakemat için tayin olunan derecat üzerine istifayı 
ücret ederler. 

Ücretlerin sureti istifası 

Madde 47 — Vekil kanunen muayyen ve mahdud olan ücretini sik-
kei halise olarak istifa ve müekküi yedine bir makbuz senedi ita eder. 

Madde 48 — Vekil ücretini müekkil inden tamamen veya kısmen 
istifa edemediği halde vuku bulacak müracaatı üzerine defterine ve müek
küi teslimat iddiasında bulunur ise yedindeki makbuz senedlerine naza
ran tebeyyün edecek matlubatı mahkeme reisi tarafından bittahsil ita 
kılınır. 

Madde 49 — Dava vekilinin kusuruna müstenid olmıyarak müek-
kili tarafından azlolunduğu halde dava daavii hukukiye ve ticariyeden 
olsa dahi vasıl olduğu noktaya kadar vekilin tanzim eylediği istida ve 
evrakı sairei davanın ve kaç saat muhakemede bulunmuş ise onun üc
retleri mevaddı cezaiye ücretlerine tevfikan mahkeme reisi tarafından 
bilhesap tahsil olunur. 

Maddei mahsusa 
İşbu nizamnamenin hükmü tarihi neşir ve ilânından itibaren mev

kii icraya vazolunacak tır. 

Noı 269 — Anonim maden şirketleri teşkili muamelâtının 
teshili lüzumuna dair mazbata 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mazbatası 

Anonim maden şirketlerinin teşkili hususunda tesadüf edilen suubet 
ciheti 1 e buna rağbet edilmediğinden dolayı memaliki ntahrusai şaha
nede sınaatı madeniyenin tedennisinden ve mezkûr şirketlerin teşkili 
muamelâtı sadeleştirildiği halde hasıl olacak fevakten bahisle bazı ifa-
datı havi itibarı umumii Osmanî şirketi namına Mösyö Tubini ile diğer 
bazı bankerler tarafından takdim olunan lâyiha üzerine Maliye Neza-
retile muhabereyi şamil tezkerei samiye Şûrayı Devlete havale buy-
rulmakla melfufatile beraber tanzimat dairesinde kıraat olundu. 

Nezareti ınüşeriinileyhanm cevabında zikir olunan şirketlerin emri 
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teşkilinde muamelâtça olan teahhürat yerli sermayedaranın tesisi şirkete 
ademi rağbetlerini ve bu ise ashabı imtiyazın Avrupa sermayedaranına mü
racaatlarını intaç eyleyip halbuki müracaat edenlerden ekseri ser
maye tedarikine muvaffak olamadığı gibi muvaffak olanları bile me-
vakii madeniyenin iskelelere olan budu ve nakliyatın müşkilâtı hasebi-
le fahiş şerait ile sermaye tedarik ederek pek cüz'i temettüa kanaat ettik
ten başka o misillû şirketler kavanini ecnebiyeye tâbi olduklarından bir 
takım müşkilât zuhur etmekte olduğu cihetle Osmanlı Anonim Şirketle
rinin teşkili muamelâtının teshili lâzimeden olmakla mukaddema baira
dei seniyei hazreti padişahi umuru nafıaya aid anonim şirketlerin tesisi 
hakkında meriyül icra olan usulün anonim maden şiketlerine dahi esas 
ittihazile olbabda müstediyat vukuunda verilecek lâyiha münderecatı 
maadinin şeraiti ihalesine muvafık olduğu Orman ve Maadin tdaresin-
ce ve kavanin ve nizamatı Devleti aliyeye mutabakat! dahi Ticaret ve Na
fıa Nezaretince tayin edilecek müddetler zarfında tetkik ve tasdik olun
duktan sonra Adliye Nezaretince muamelei kaydiyesinin icrası husu
sunun usul ittihazı tensib edilerek salifüzzikir nizamname numunesinin 
madenlerin şeraiti ihalesine muvafık surette tadil edilmiş olan bir nüs
hasının gönderildiği beyanile icrayı icabı iş'ar olunmuştur. 

İktizası ledelmüzakere bilûmum anonim şirketleri nizamnameleri
nin tasdiki aliye iktiranı lüzumu Ticaret Kanununun yirmi sekizinci mad
desi ahkâmından olduğu halde mukavelenamesi Devletçe musaddak olan 
umuru Nafıa ve sairenin icrası için teşkiline lüzum görünen anonim şir
ketler nizamnamelerinin bu makule şirketler için bairadei seniye neşir 
ve ilân buyurulmuş olan nizamname numunesine mutabık olduğu a id 
olduğu nezaretçe bittetkik anlaşıldıkta tekrar istizana hacet olmayıp mu-
kavelât muharririne tasdik ile iktifa edilmesi ahiren usul ittihaz edilmiş 
ve şu müsaadenin maden işletmek üzere teşekkül edecek anonim şirket
lere dahi şamil olacağı tabiî bulunmuş olmasına ve alelhusus mevzuu 
maddenin tagyirile şirket nizamnamelerince tadilât icrası lâzım gelmiye-

ceği gibi maadin idaresince teklif olunan tadilât dahi teşekkül edecek 
şirketin kendi emvali menkule ve gayri menkulesi üzerine birinci dere
cede hakkı rehni olmak üzere tahvilât ihracı misillû bu makule şirket
lerce icrası Devletçe tasvib edilmemiş olan bazı şeylere dair bulunma
sına binaen maadin imali için teşkil olunacak anonim şirketlere dair 
başka bir nizamname numunesi tanzimine hacet olmadığından maden
ler için dahi anonim şirketlere dair düsturda münderiç olan nizamnamei 
mezbure tatbikan nizamname tanzim ile tasdiki taleb olunduğu ve mez
kûr numune ile kavanin ve nizamatı saireye mutabakatı maadin idare-
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since ve Ticaret Nezaretince bittetkik anlaşıldığı halde mukavelât muhar
ririne tasdik ettirilerek meriyülicra tutulmasının Maliye Nezaretine iş'ar» 
ve Nafıa ve Ticaret Nezaretine malûmat itası tezekkür kılındı emri fer
man hazreti menlehülemrindir. 

18 safer 1309, 10 eylül 1307 

Meclisi mahsusu vükelânın mazbatai müzeyyelesi 

Anonim maden şirketlerinin teşkili muamelâtının teshili lüzumuna 
dair vuku bulan müstediyat üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden 
tanzim olunan işbu mazbata Ticaret ve Nafıa Nezaretile muhabereyi şa
mil tezkere ile beraber meyaneyi bendegânemizde kıraat ve mütalea olun
du mazbatai mezkûrede beyan ve nezareti müşarünileyhanuı cevabında dahi 
tasviben ityan olunduğu veçhile bilûmum anonim şirketler nizamnamele
rinin tasdiki aliye iktiranı Ticaret Kanununun yirmi sekizinci maddesi ah
kâmından olduğu halde mukavelenamesi Devlette musaddak ve umuru 
Nafıa vesaire için teşkili lüzumu mütehakkik olan anonim şirketler ni
zamnameleri hakkında ahiren ittihaz olunan usulün maadin imali için 
teşkil olunacak anonim şirketlere dahi şümulü tabii olmasile buna dair 

başkaca bir nizamname numunesi tanzimine hacet olmadığından usulü 
müttehizei mezkûre veçhile madenler için dahi anonim şirketlere dair 
düsturda münderiç olan nizamnamei mezkûre tatbikan nizamname tan
zim ile tasdiki taleb olunduğu ve numune ile kavanin ve nizamatı saire
ye mutabakatı maadin idaresince ve Ticaret Nezaretince bittetkik anla
şıldığı halde mukavelât muharririne tasdik ettirilerek meriyülicra tutul
masının nezareteyni müşarünileyhimaya tebliği meclisi çakeranemizde 
dahi müttehiden bittensip salifülbeyan muhabereli tezkere leffen arz ve 
takdim kılınmış olmakla sureti maruza makrunu müsaadei seniyei cenabı 
mülkdarî olduğu takdirde muamelei lâzımanın ifasına ibtidar olunacağı 
muhatıilmiiâlî buyruldukta olbabda ve kaübei ahvalde emrü ferman 
hazreti veliülemir efendimizindir. 

8 recep 1309, 26 kânunusani 1307 

İrade tarihi: 9 recep 1309, 27 kânunusani 1307 

Not 2 7 0 — Erkân ve ümera ve zabitanı askeriye ailevine 
tahsis olunacak maaşlara dair nizamnamenin beşinci 

maddesinin tashih olunan birinci fıkrası 

18 recep 1309, 5 şubat 1307 

Birinci maddede mezkûr olan maaş erkek yetimlere yirmi yaşına 

ve kız ve dul yetimler ile zevcei metruke ve ümmehata ere varıncaya kadar 
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ita olunur ve badelizdivaç müfarekat eden veya zevci vefat eyleyen inasın 
pederlerinin vefatından dolayı sandıktan muhassas olup tezevvüçleri hase-
bile alelusul kat edilmiş olan maaşları iadeten tahsis ve ita kılınır ve bu 
maaş hini katında diğer yetim ve yetimelerin maaşlarına zam olunmuş 
ise aslına irca edilir zevçlerinin vefatından dolayı sandıktan muhassas 
olup tezevvüçleri hasebile alelusul kat edilmiş olan maaşları ita kılınmaz. 

N o : 271 — Devairi askeriyede müstahdem memurin ve 
ketebei mülkiye tekaüd nizamnamesinin tashih olunan 

yirmi birinci maddesi 

18 receb 1309, 5 şubat 1307 

Madde 21 — Eytamı zükûra verilecek maaşlar yirmi yaşını ikmal 
ettiği ve eytamı inas ve zevcat ve ümmehat ve ceddata verilecek maaşlar 
dahi ere vardıkları anda kat olunur. 

Şukadar ki bunlardan iki gözü âma ve mefluç ve muk'ad ve mec
nun ve menzul olanların maaşları kaydı hayat ile ibka ve ifa olunur. 

Ve bir de ahvali meşru d e derecesinde bütün bütün kâr ve kisibden 
kalmış mertebede malûl olduğu ve kanunen maaşa nailiyet derecesinde 
bulunduğu tıbban tahakkuk ve tebeyyün eden evlâdı zükûra yirmi yaşını 
ikmâl etmiş olsa bile yine kaydı hayat şartile maaş ita olunacağı gibi 
badelizdivaç müfarekat eden veya zevci vefat eyleyen inasın pederleri
nin vefatından dolayı muhassas olup hini tezevvüçlerinde. alelusul kat 
edilen maaşları iadeten tahsis ve ibka olunur. Ve on altıncı madde hük
münce bu maaş hini katında diğer yetim ve yetimelerin maaşlarına zam 
olunmuş ise aslına irca edilir. 

Ve hakkını ıskat ederek ve haber vermeyerek maaş alanlar olur 
ise onuncu maddede muharrer muamele icra kılınır. Zevçlerinin vefa
tından dolayı sandıktan muhassas olup tezevvüçleri hasebile alelusul kat 
edilmiş maaşları iade kılınmaz. 
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No: 272 — tnfakı Eytam ve eramil ricali İlmiye Nizamname
sinin tashih ohman on doknzuhen maddesi 

18 receb 1309, 5 şubat 1307 
Madde 19 — İşbu nizamnameye tatbikan maaş tahsis olunacaklardan 

evlâdın zükûru yirmi yağını tekmil ve inasile zevcat ve ummû veledi 
nefislerini ere tezviç edinceye kadar maaşlarını alrp badehu kat olunacak
tır. 

Fakat bunların içinde alil ve kâr ve kisbe gayrı muktedir olanla
rın maaşları ibka kılınacakdır ve badelizdivaç müfarekat eden veya zevci 
vefat eyliyen inasın pederlerinin vefatından muhassas olup tezevvüçleri 
hasebile alelusul kat edilmiş olan maaşları iadelen tahsis ve ita olunacak 
ve zevçlerinin vefatından dolayı sandıktan muhassas olup tezevvüçleri 
hasebile alelusul kat edilmiş olan maaşları iade kılmmıyacaktır. 

„ 

No: 273 — Mülkiye Tekaüd Nizamnamesinin tashih olunan 
35 inci maddesi 

18 recep 1309, 5 şubat 1307 

Madde 35 — Hizmet mukabili tekaüd için meşrut olan müddeti 
ikmal edipte kablettekaüd veyahud badettekaüd vefat edenlerle 39 uncu 
madde mucibince müddeti hizmeti tam on seneye baliğ olduğu halde 
fevt olanların 30 uncu maddede gösterilen ahvalden aaşi tekaüd maaşına 
nail olduktan sonra veya nail olmadan intihal edenlerin bir yetimine 
müteveffanın müstahak olduğu maaşm nısfı beş yüz kuruşu geçmez ise 
ita olunur ve eytamın teaddüdü halinde işbu nısıf maaş beyinlerinde 
mütesaviyen taksim kılınır. Ve bunlardan vefat edenlerle zükûrdan 
olup da yirmi yaşını ikmal eyliyenlerin ve maştan tezevvüç edenlerin 
taksimi mezkûrdan isabet eden hisseleri katolunarak diğer yetim ve 
yetime]erin maaşlarına zammolnmır. Ve badelizdivaç müfarekat eden 
veya zevci vefat eden inasm pederlerinin vefatından dolayı sandıktan 
muhassas olup tezevvüçleri hasebile alelûsul kat edilmiş olan maaşları 
iadeten tahsis ve ita kılınır. Ve bu maaş hini kat'mda diğer yetim ve ye-
tlmelerin maaşlarına zarrrmolrmmuş ise aslına irca edilir. Zevçlerinin ve
fatından dolayı sandıktan muhassas olup tezevvüçleri hasebile alelûsul 
katedilmiş olan maaşlan iade kılınmaz. 
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No i 274 - 4 saban 1297 ta r i h l i G i r i t Usulü Muhakemat ı 
Cezaiye K a n u n u n u n bazı mevaddı muaddelesi [ * ] 

7 saban 1309, 23 şubat 1307 

Madde 1 — işbu kanun beş fasla münkasem olup faslı evvel ka
vaidi umumiye faslı sani muamelât faslı salis muhakemat faslı rabi 
icraat ve faslı hamiş memurin muhakematı beyanındadır. 

FASLI EVVEL 

Kavaidi umumiye 

Madde 6 — Hukuku umumiye davaları mutazarrır olanlar şikâyet
lerine bakılmaksızın müddeiumumiler taraflarından ikame olunur fakat 
ırz ve namus davaları ile efradı nasdan birini ızrar eyliyen ve hukuku 
umumiyeye ciheti taallûku olmayıp asayişi umumî hakkındaki niza-
mata halel getirmeyen kabayihin hukuku umumiye namına takibi şikâ-
yata muhtaçtır. 

Madde 7 — Hukuku umumiye namına takibi altıncı madde muci
bince şikâyete muallak olan deavrnin mubakemei aleniyesine mübaşeret 
olunmazdan mukaddem müşteki davasından feragat ettiği takdirde da
vası sakıt olur lâkin mahakimi aleniyeye başlanıldıktan sonra müşte
kinin feragati hukuku umumiye davasını terke aebeb olamaz. 

Madde 15 — Cinayetten dolayı hükmolunan mücazat tarihi hük
ümden itibaren yirmi ve cünhadan dolayı hüküm olunan mücazat 
son derecede ita olunan ilâmın tarihinden ve mahakimi ibtidaiye tara
fından hükmolunmuş ise müddeti istinafiyesi hitam bulduğu tarihten 
itibaren beş ve kabahat hakkında hüküm olunan mücazat kezalik cünha 
hakkında muayyen olan mebdelerden itibaren iki sene sonra sakit olur. 

Madde 17 — Hukuku umumiye davalarının takibat ve tahkikatı 
oürmün vuku bulduğu veya mücrimin derdest olunduğu mahallerden bi
rinin zabrtai adliye memurlarına ve muhakematı dahi onların roensub-
olduklan mahkemelerden cürmün derecesine göre davayı rüviyete vazi-
fedar olan mahkemeye aittir her iki mahalde takibat ve tahkikatına baş-

1*1 Girit Vilâyetine mahsus usulü muhakematı cezaiye kanunu 1 inci tertip-
4 üncü ceyl düsturun 140 nci sahif esindedir. 
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lamları ceraimde cürmün vukubulduğu mahal müddeiumumisi evrakı 
tahkikiyeyi mücrimin derdest olunduğu mahal müddeiumumisine irsal 
eder. 

Madde 18 — Bir sancak dairesinde bulunan iki kaza zabıtai adliye 
memurları veya mahkemeleri beyninde vazife ve salâhiyetçe vaki olacak 
ihtilâflar o liva merkezinde bulunan mahkemei bidayet ve iki sancak 
merkezlerile başka başka sancaklara merbut kazalar memurin ve maha
kimi beyninde vuku bulacak ihtilâfat dahi merkezi vilâyette vaki istinaf 
mahkemesinde bu mahkemeler nezdinde bulunan müddeiumumilerin 
takrirleri üzerine tetkiki hal ile tayini merci edilir. 

Madde 19 — Hükmü ibtidaî istinaf en vazife ve salâhiyet meselesin
den dolayı fesih olunduğu takdirde işin yeniden icrayı muhakemesi aid 
olduğu mahkemeye havale olunur ve mefsuhiyeti hükmü müstelzim nok
tan ve hatalardan dolayı fesih edildiği halde mahkemei istinafça ikmali 
noksan ve tashihi hata ile esas davaya hüküm edilir. 

Bir davada istimal lâzım gelen şuh udun istima olunmaması veya şe
raiti kanuniyesine riayet ve dikkat edilmemiş bulunması veyahut müd
deiumumi ve müddet şahsinin medarı sübut olacak ifadeleri veya maz-
nunualeyhin müdafaası nazarı dikkate alınmamış o iması ve gıya
ben cereyan eden muhakemelerde maznunualeyhül evsafı mümeyyize ve 
eşkâli mahsusası şahitlerden sorulmamış bulunması ve tatbikatı kanu-
niyede ademi isabet görülmesi esbabı feshiyedendir. 

Madde 20 — Nakli dava ve hakimlerin reddi ve mahakim heyet
lerinin ikmali hakkında usulü muhakeme! hukukiye nizamnamesinde be

yan olunan ahkâm müddeiumumiler ile müstantikJer ve hâkimler ve alel-
umum bilcümle mahakimi cezaiye hakkında dahi caridir. 

Madde 21 — €e raime müteallik tahkikatı istirrtakrye hafiyen ve mü-
hakemat alenen icra krimır. 

Madde 22 — Alenen icrası adab ve Emniyeti umumiyeyi ihlâl ede
cek cemim muhakemelerinin hafiyen icrasına müddeiumuminin istimaı 
ile karar verilir bunun üzerine cereyan edecek muhakemede tahtı mu
hakemeye alınanlarla avukatların çıkarılmaması tabiidir. 

Madde 23 — Muhakematı aleniye esnasında müstemünden biri veya 
bir kaçı muhakemeyi ihlâl edecek bir harekette bulunur ise reisi mahkeme 
tarafından şifahen verilecek emir üzerine mahkeme odasından dışarıya 
çfcanhr bu emri iega ve yahut mahakime lâzım olan riayeti ifa etmeyen
ler reisin müzekkeresile derakab tevkifhaneye gönderilerek yirmi dört 
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saat tevkif olunurlar müddeiumumiler ile müstantikler dahi ifayı vazife 
esnasında bu salâhiyeti istimal edebilirler. 

Madde 25 — Her davanın muhakemesi hitam bulduğunu müteakib 
heyeti mahkeme müzakere odasına çekilip tezekkür olunacak mevad 
reisi mahkeme tarafından mevkii müzakereye konularak ittifak veya 
ekseriyeti âra ise cürmün sübut ve ademi siibutu kararlaştırıldıktan sonra 
cürmü sabit ile mücazatı kanuniyeye ve ademi sübut halinde beraetine 
hüküm olunacak ve hükmü karan vaki derakab karar defterine ve mah
keme zabıtnamesinin ziritıe kayıd ve imlâ ve heyet tarafından imza 
kılınarak heyet muhakeme odasına avdetle reisi mahkeme tarafından 
müddeiumumi dahi hazır olduğu halde alenen maznunualeyhe tefhim ve 
karar mücazata dair ise cezanın tatbik olunduğu metni kanun kıraet olu
nacaktır. 

Madde 26 — Maddei sabzka mucibince hükmün tefhim olunduğu 
günden itibaren üç gün zarfında ilâmı tamim ve ita kılınacak ve dava
nın münazaadan salim olan hukuku şahsiye cihetine ve ahiz ve sirkat 
olunan eşyanın iadesine ve dava masarifinin tesviye ve itasına aid hü
kümler ilâma dercolunacaktır. Fakat hukuku şahsiye cihetine müteallik 
ölüp münazaadan salim olmıyan mevad var ise bunlan rü'yet etmekte 
veya mahakimi hukukiyeye göndermekte mahkeme muhtardır. 

Madde 27 — Muhakeme mahkûmünaleyhin gıyabında icra kılınmış 
olur ise maddeteyni sabJcateyn ahkâmına tevfrki muamele olunduktan 
ve samiin mevcud olduklan halde müddeiumumi ve şahsiye metni kanu
nun kıraati le karar tefhim kılındıktan sonra üç gün zarfmda ilâmı bit
tanzim mahkûmualeyhin zatına veya ikametgâhına tebliğ olunarak 
çatma tebliğ olunmuş ise tebliğ ilmühaberi kendisine ve ikametgâhına 
tebliğ kılındığı takdirde ikametgâhında bulunanlara ve ikametgâhında 
kimse bulunmaz ise ilâm sureti kapısına bittalik keyfiyeti talik tebliğ 
ilmühaberi zirine şerh ve imlâ ile komşulanndan iki zata imza ettiri
lecek ve şayet mahkûmualeyhin muayyen ikametgâhı olmadığı halde 
ilâmın bir sureti vilâyetin resmî gazetesile neşredilecektir ve bu ilâmat 
aleyhinde nizamı dairesinde va'.i olacak iddia ve itirazların müddeti 
dahi kezaHk tarihi meşkûrdan bed eder. 

Madde 28 — Mahakkn ve devairi adliyeden sadır olacak ihzar mü-
ssklvııı «ilerim evrakı saire tuerkezlerde olanlara mahkeme mübaşirleri 
ve mülhak kasa ve karyelerde bulunanlara mahkemei sulhiye reisleri 
veya ihtiyar meeiiskri veyahud zabtiye neferatı marifetrk tebliğ olunuz. 
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«Madde 29 — Maddei sabıkada gösterilen vesaiti tebHğiye lieclitteb-
liğ kendilerine tevdi edilen müzekkere ve evrakı saireyi tebliğ ederek 
tebliğ ilmühaberini mübelligulyed olacak şahsa ve şahsı merkum kabul 
veya imza etmediği halde keyfiyeti istinkâfını ilmühaber zirine şerh ve 
imlâ ile komşularından iki kişiye imza ettirmeğe mecburdurlar. 

Madde 30 — İhzar müzekkeresine mutavaat etini yen veyahud fi
rara tasaddi eyliyen eşhasın cebren ihzarına zabıtai adliye memurları 
ile efradı zabtiye mecburdurlar. Fakat ademi mutavaat ve firara tasad
di kaziyelerinin isbatı için onlar tarafından bir müzekkere tanzimile 
komşularından iki kişiye imza ettirilmek lâzımdır. 

Madde 31 — Ceraimin başlıca esbabı sübutiyesi şehadatı kanuniye 
ve karinei katı a ve hat ve hatem ve huzuru mahkemede olsun hariçte 
bulunsun vuku bulan veyahud vukuu şehadatı mutebere ile sabit ola» 
ikrarlar ile işbu kanunda tasrih olunan takrir ve zabıt varakalarıdır. 

Malûmat kabilinden istima olanların ifadeleri île emaratı sairenin 
ve müdafaa şühudunun şehadetlerile kabili tağyir olabilen delâilin tak
diri heyeti mahkemenin vicdanma muhavveidir. 

Madde 32 — Bir mukavele ve teahhütten neşet eden cürümlerde 
tevdi olunmuş bir şeyin keyfiyeti tevdii senede merbut olduğu takdirde 
müstevdin senedi ile ve senede merbut olmadığı takdirde beyinatı 
saire ile isbat olunacağı gibi vedianın iadesinden imtina vukuunda dahi 
keyfiyet her bir vasıta ile isbat olunur. 

Madde 33 — Cürmün sübutu vukuuna veya maznunualeyhin beraeti-
ne medar olan her türlü eşya ve irtikâbı cürüm için istimal olunan alât ve 
esliha bulunduğu hallerinin muhafazası ile ahz ve zabıta ve bunların nere
de ve ne suretle bulunduğunu havi bir zabıt varakası tanzim ve hazır bulu
nanlara imza ettirilecek ve mezkûr eşyadan bağlanması ve yahut bir 
mahfazaya konulması kabil olanları ahvali mevcudesi tağyir edilmek
sizin bağlanıp veyahut mahfazaya konulup derdest eden zabıtai adli» 
ye memuru ile maznunualeyhin ve mevcud olmadığı ve akrabası bulun
duğu halde onların mühürleri ile tahtim ve üzerine cins ve nevini ve ne
rede zuhur ettiğini mübeyyin bir varaka rabt edilerek mezbur zabıt var 
rakasile beraber müddeiumumiye teslim olunacaktır. 

Madde 34 — Ginayat ve cünha derecesinde olan sirkat maddelerin
den şüpheli ve firari adamların veya cürmü vakıa müteallik bulunan 
ve yahut cürmü vaki mürtekibinin zahire ihracına medar olan eşyanın 
bir hanede veya duvar vesaire île muhat mahallerde ketim ve ihfa ölün-
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<duğu hakkında şüphei kaviye arız olur ise zabıtai adliye memuru ol 
hanede veya mahallerde icrayı keşfiyat ve taharriyat edebilecektir. İcra 
kılınacak taharriyatta hazır bulunmak üzere maznunualeyh ve ha
ne 9ahibi maksadı taharriyi ihlâl etmeyecek surette yetişmesi kabil 
olan yakın bir yerde i se celb ve davet olunur a k s i takdirinde veyahut 
bunlar hazır bulunmak istemedikleri halde akarip ve müteallikatın-
dan birisi hazır bulundurulacaktır mahalle muhtarlarının ve yahut kom
şularından iki kimsenin dahi taharriyatta hazır bulundurulması lâzım
dır. 

Madde 40 — Şahitlerin ve ehli hibrenin cerh ve reddi hakkında 
usulü muhakemei hukukiyede münderiç olan ahkâm katil maddelerinde 
maktulleri keşif ve muayene ve teşrih edecek tabib ve cerrahlara dahi 
şamildir. 

Madde 43 — Ehli hibre ile tabib ve cerrahlara harç tarifesinde 
muayyen miktar ücret verilecektir. 

Madde 48 — Şahitler müstantik ve mahkeme tarafından ihzar mü-
zekkeresile davet olunurlar işbu ihzar müzekkeresinde tayin olunacak 
günde şahidin davet olunduğu istintak dairesinde veya mahkemede ha
zır bulunması tahrir olunacak ve bir gûna mazereti vücudiyeye müstenit 
olmaksızın davete icabet etmediği halde cebren ihzar olunacağı gibi ka
bili istinaf ve temyiz olmamak üzere bir aded sim mecidiyeden beş Os
manlı altınına kadar cezayı nakdi ahz ve yahut yirmi dört saatten on beş 
güne kadar hapis olunarak mücazat olunacağı tasrih kılınacak ve işbu ih
zar müzekkeresi iki nüsha olarak bittanzim bir nüshası şahide tebliğ ve ka 
kılınıp kendisine imza ettirilecek ve diğer nüshası şahidin ikamet ettiği 
kasaba veya karyede bulunan mahkemei sulhiye reisi veyahut karye 
muhtarı nezdinde bırakılacaktır. Yevmi muayyeninde şahidin davet olu
nan daireye yetişmek üzere hareket etmediği mahkemei sulhiye reisi veya 
karye muhtarı tarafından bittahkik anlaşıldığı halde bunlar vakti mu
ayyeninde yetiştirilmek üzere şahidi derakab ihzar ve med'u olduğu dai
rei istintak i ye veya mahkemeye tedarikine muktedir olduğu vesait ve 
yahut en yakrn bulunan zabıtaya müracaat ile nezdinde kalan ihzar mü-
zekkeresile beraber izam ve ti s yar ve şahidin ademi mutavaatı keyfiye
tini müdellelen iş'ar edeceklerdir şahidin vürudile beraber şahadeti isti
sna olunacak ve ondan sonra cebren ihzar olunan şahitler mazereti 
makbule beyan ve isbat edemedikleri halde yukarıda gösterildiği veçhile 
icrayı mücazatlarına dahi karar verilecektir. 
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Şayet şahit yevmi muayyeninde yetiştirilmediği halde muhakemenin 
tehirine sebeb olanlar tazminat ile mahkûm olacakları gibi muhakeme
nin tehirinden sonra gelecek şahit muhakemenin icrasına kadar mevkuf 
kalacaktır. Fakat muhakeme şahidin vurudundan itibaren üç günden 
ziyade tehir olunmıyacaktır. 

Şahitler gelipte şahadet etmekten veyahut şahadet için yemin eyle
mekten istinkâf ederler ise balâda gösterilen mücazat ile mahkûm ola
caklardır. 

Mazereti vücudiyeleri tabib şahadetnamesile sabit olan şahit
lerin ihzarlarından sarfı nazarla mahkeme tarafından tayin olunacak 
naib marifetile maalkasem hanelerinde istima olunabilirler. 

FASLI SANİ 

Muamelâtı iptidaiye 
Madde 50 — Hukuku umumiye davalarının takibatı kanuniye ye 

tahkikatı istintakiyesi vilâyet ve liva merkezlerinde bidayet müddeiumu
milerinin ve kazalarda mahkemei sulhiye nezdinde müddeiumumilik va
zifesini ifaya memur olanların iddianamelerile bed eder fakat zahıtai 
-adliye vezaifince sair zabıtai adliye memurları müddeiumumilere mua
venet ve ceraimi meşhudede müddeiumumi ve müstantiklere ihbarı key
fiyetle beraber tahkikat ve taharriyata müsareat etmeğe mecburdurlar. 

Madde 51 — Bidayet ve mahkemei sulhiye müddeiumumileri ve 
müstantikler mahkemei sulhiye reisleri ve nevahi müdürleri ve mua
vinleri ve büyük ve küçük jandarma zabitanile polis ve komiser ve ef
radı zabıtai adliye memurlarıdır. 

Madde 52 — Hukuku umumiye davası ceraimi gayrı meşhudede ih
barname ve şikâyetnameye ve yahut müddeiumumilerin suveri saire ile 
-doğrudan doğruya istihsal edecekleri malûmata ve ceraimi meşhudede 
zabıtai adliye memurlarının icra edecekleri tahkikata müstenid olmak 
lâzım gelir. 

Madde 53 — Mevaddı cürmiyeye vakıf olanlar müddeiumumilere ve 
sair zabıtai adliye memurlarına ihbar etmeğe mecbur olacaklardır 
ihbar ya şifahî veya tahriri olur şifahen ihbar vukuunda muhbirin isim 
ve şöhret ve mahalli ikamet ve velâdeti ve vaka ve ihbar talihleri ile 
ihbar olunan cürmün mahiyetine ve mahalli vukuuna ve mutazarrır ile 
mücrimin evsafı mümeyyize ve eşkâli mahsusasına ve mücrimin nerede 
•olup ne suretle derdest olunabileceğine dair malûmatı mümkine ahiz 
ve zabıt olunarak zabıtai adliye memurları tarafından bir ihbarname 

T . ı C . 6 F. 75 
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tahrir ve bu ihbarname muhbir tarafından imza ve temhir olunacak, 
ve muhbir imzadan istinkâf eder ise keyfiyeti istinkâf ihbarnamenin 
imza mahalline şerh verilerek tanzim eden zabıtai adliye memuru ta
rafından imza kılınacaktır. 

İhbar tahriren vukubulduğu ve ihbarnamede malûmatı mühimmei 
meşruha mevcud olmadığı halde mümkün olanları ihbarnameyi getiren 
kimsenin isticvabile ikmal ve zirine işaretle muamelei imzaiyesi icra 
olunacaktır. 

Madde 56 — Ceraimden mutazarrır olanlar müddeiumumiler ile 
sair zabıtai adliye memurlarına şikâyetname ita veyahut şifahen bessü 
şekva ederler şikâyatta dahi elli üçüncü maddede ihbarat için mevzu 
olan kavaide tevfikı muamele olunmak muktazidir şahsı mutazarrır cün
ha ve kabahatten dolayı aid oldukları mahkemeye dahi doğrudan 
doğruya şikâyet edebilir fakat bu halde mutlaka şikâyetname itası ve 
şikâyetnamede kendisinin ve mücrimin evsafı mümeyyizesile cürmün ma
hiyetini ve nerede vuku bulduğunu ve esbabı subutiyesini ve şahitleri 
olduğu halde mahalli ikamet ve isim ve şöhret ve sin ve sanatlarını müm
kün mertebe beyan etmesi lâzım gelir gerek mahkemelere ve gerek za
bıtai adliye memurlarına vukubulacak şikâyatın verilmiş veyahut zabıtai 
adliye memuru tarafından tanzim olunmuş şikâyetnameleri müddeiumu
miye tebliğ olunur kazalarda cünha ve cinayet derecelerinde vukubulan 
ceraimin tahkikatı iptidaiyesi mahallî mahkemei sulhiye reisinin nezareti 
tahtında bilifa şikâyetnamesile evrakı tahkikiyesi liva bidayet mahke
mesi müddeiumumisine irsal kılınır. Müddeiumumiler gerek kendilerine 
verilen veya tanzim ettirilen ve gerek sair zabıtai adliye memurları 
tarafından veya mahkemeden tebliğ edilen şikâyetnameleri bilmütalea 
maddei müştekâbma ceraimden olmadığını veyahut esbabı sübutiyeden 
âri olduğunu gördükleri halde talebi reddi havi derkenar ile aid olduğu 
mahkemeye tevdi ederler bilakis eseri cürüm gördükleri takdirde cür-
mün kabahat veyahut müstantik tarafından tamik ve tetkika muhtaç ot» 
mıyan cünha nevinden olduğu halde lâzım gelen tahkikatı bizzat veya
hut müstantikten başka zabıtai adliye memurlarından tensib edecekleri 
memur vasıtasile musaraatan bilifa işin ehemmiyetine göre derkenar 
veya iddianame ile mahkemeye ita eylerler. 

Madde 57 — Müddeiumumi esbabı subutiyesi muhtacı tetkik ve ta
mik olan cünhayı cesime ile cinayet derecesinde olan ceraimin tahki
katı ibtidaiyesini cürmün vukubulduğu veya mücrimin derdest olduğu 
mahal nbttai adliye memurlarından birisi marifetile badelicra tetkikatı 
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istintakiye ve muamelâtı müteferriai kanuniyesinin ifası ve kararname-
sinin itası için şikâyetname ve evrakı tahkikiyesini talebi tetkikat iddia-
namesile müstantika verir. 

Madde 58 — Bir cürümden mutazarrır olanlar cürmün hukuku 
umumiyeye taallûk eden ciheti rüyet ve tetkik edebilecek mahkemeler 
ile devairi adliyede yalnız hukuku şahsiyelerini ve zarar ve ziyanlarını 
iddia ve takib salâhiyetini haizdirler fakat bunların mahkemelerce kabul 
olunabilecek iddialarında hukuku umumiye cihetini isbata kâfi esbabı su-
butiye zuhur edince müddeiumumi mutazarrırla biliştirak hukuku umu
miyeyi takibe mecbur olacaktır. 

Madde 59 — Müddeiumumiler ihbar veya şikâyet veyahut suveri sa
ire ile bir curanın vukuundan haberdar olduklarında elli altıncı ve elli 
yedinci maddelerde gösterildiği veçhile esbabı subutiyesini istihzar ettik
ten sonra ikamei davaya ve her zabıta! adliye memuru ceraimi gayrı meş-
hudede müddeiumuminin tensibi üzerine ve ceraimi meşhudede müddei
umumiye ve müstantika evvel beevvel ihbarı keyfiyetle beraber müddei
umumi ve müstantikm vüruduna intizar etmeyerek doğrudan doğruya 
tahkikat ve taharriyat icra ve takdime ve zabıt varakalarını tanzim ve im
lâ ile müddeiumumiye itaya mecburdur müddeiumumi veya müstantik 
tahkikat ve taharriyatın ikmalinden evvel mevkii cürme yetiştikleri hal
de bizzat veya tahkik ve tetkike mübaşeret eden memur vasıtasile ifcmaK 
tahkikat ve taharriyat olunur. 

Madde 60 — Müddeiumumiler esbabı subutiyesi istihzar olunan 
ceraimden gerek doğrudan doğruya mahkemeye verecekleri kabahat ve 
cünha davaları için tanzim edecekleri derkenar veya iddianamelerde ve ge
rek tahkikat vetetkikatı istintakiye icrasından sonra müstantıklar tarafın
dan tebliğ olunacak evrak üzerine müstantika karşı yazacakları iddianame
lerde cürmün hangi maddei cezaiyeye muvafık olduğunu ve esbabı su
butiyesini gösterecek ve müstantik tarafından tetkik olunan mevadda 
eseri cürüm görmediği veyahut delâil ve emaret hasıl olmadığı halde 
maznunuileyhin meni mahkemesini ve tahkikatı noksan gördüğü halde 
ikmalini evrakı tahkikiye zirine yazacağı derkenar ile taleb edecektir. 

Müddeiumumiler kendilerine tebliğ olunacak evrakın muamelâtını 
nihayet üç gün zarfında ifa ile beyanı mütalea ve iddia etmeğe mecbur
durlar. 

Madde 61 — Müstantikler hem zabıtai adliye vazifesini ve hem de 
sıfatı hakimiyeti haizdirler cünha ve cinayet derecesinde olan ceraimi 
meşhudede resen ve ceraimi gayrı meşhudede müddeiumuminin taleb 



ve takibine binaen tahkikatı istintakiye icra ve şuhudu maalkasem is-
ma ederek derecei mükemmeliyette addettikleri evrakı tahkikiyeyi müd
deiumumiye tebliğ edecekler ve müddeiumumi ikmali nevakıs talebin
de bulunduğu halde noksanlarını ikmal eyleyeceklerdir müddeiumumi 
esas dava hakkında beyanı mütalea ve müddea eylediği halde müstan-
tik dava olunan maddede eseri cürüm ve esbabı subutiye görür ise lüzu
mu muhakeme ve bilâkis eseri cürüm veyahut esbabı subutiye görme
diği takdirde meni muhakeme kararını ita edecek ve lüzumu mahkeme ka
rarnamelerinde cürmün esbabı subutiyesile tatbik olunacak maddei kanu-
niyei cezaiyeyi ve davanın hangi mahkemede rüyet olunacağını göstere
cektir. 

Madde 62 — Mahkemei sulhiye reisleri bulundukları kaza dahilinde 
cünha ve cinayet nevinden olarak tesadüf edecekleri ceraimi meşhudenin 
tahkikat ve taharriyatını kaidei mevzuasına tevfikan resen icra ve evrakı 
tahkikiyesini ve eşyayı mazbuta var ise onları davayı rüyete salâhiyeti 
bulunan mahkemenin müddeiumumisine bilâ tehir irsal etmeğe ve 
cünha ve cinayet derecesinde olan ceraimi gayri meşhudede liva bidayet 
mahkemesi veya müddeiumumisi veyahud müstantiki taraflarından iş'ar 
vukuunda icrayı tahkikat ve şuhudu maalkasem istima ederek evrakını 
kendisine iş'arı vuku bulan mahalle ve nevahi müdürleri veya muavin
leri tarafından resen vurud edecek tahkikat evrakile müteferriatından 
kabahate dair olanlarını mahkemesi nezdinde bulunan müddeiumumiye 
ve cünha ve cinayete mütedair bulunanlarını liva müddeiumumisine 
hemen göndermeğe mecburdurlar. 

Madde 72 — Müstantikler tahkikatını ve mahkemeler muhakematım 
icra edecekleri ceraim maznunualeyhleri hakkında cürmün nevine ve es
babı subutiyesine göre muvakkat ve gayri muvakkat tevkif müzekkere
leri vermek salâhiyetini haizdirler fakat gayri muvakkat tevkif müzek
keresinin itası için müstantik ve mahkeme müddeiumumiyi istimaa 
mecburdur muvakkat tevkif müzekkeresinin hükmü bir ay ve gayri mu
vakkat tevkif müzekkeresinin hükmü maznunualeyh hakkında mahkeme
den bir hüküm suduruna kadar imtidat eder. 

Madde 73 — Kazalarında vuku bulan ceraimden cünha ve cinayet 
maznunualeyhleri haklarında lâzımgelen tahkikatı iptidaiye icra ve evra
kı tahkikiyesile beraber muhakemenin aid olduğu mahkeme müddeiumu
misine irsal kıhmncaya kadar tevkif müzekkeresi itasına mahkemei sul
hiye reislerinin salâhiyetleri vardır. Bu tevkif müzekkeresi mahkemei sui-
biyede müddeiumumilik vazifesini ifa eden zabıtai adliye memurunun 
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istimaından sonra verilecek ve hükmü ve evrakı davanın aid olduğu mah
kemeye veya müstantıka tevdiinden nihayet iki gün sonraya kadar imtidad 
edecek ve evrakın mahkemeye veya müstantika tevdiinden evvel beevvel 
maznunualeyhin temdidi mevkufiyeti cihetine atfı nazarı dikkat oluna
rak cürmün nevi ile esbabı subutiyesine nazaran mevkufiyetinin temdidi 
lâzım geldiği halde mahkeme veya müstantik gayrı muvakkat veyahud 
muvakkat tevkif müzekkeresi ita ve bu tevkif müzekkeresine maznunu-
aleyfo hakkında mahkemei sulhiye reisi tarafından verilen tevkif müzek
keresinin tarihi dahi işaret ve imlâ edilecektir bu tevkif müzekkeresini ita 
eden mahkeme ve mütantik ve mahkemei sulhiye reisi tevkif müzekke
resi tarihini maznunualeyhin ifadei mazbutası var ise anın ve olmadığı 
halde hakkında cereyan eden tahkikatın zirine kayıd ve işaret etmeğe 
mecburdur cinayet nevinden olan bilcümle ceraim ile cünha derecesinde 
bulunan sirkatlerde ve hayvanatın itlafı veya tatili uzvu ve emvali gayri 
menkuleye zarar İrası gibi ceraimde maznunualeyhlerin tevkifleri mec
buridir. 

Bir cinayet veya cünhayı cesime ile mahkûmiyeti sabıkası bulunan
lar ve bir cürmü işledikten sonra firara tasaddi veyahut mahkeme ve 
müstantik ve zabıtai adliye memurlarından birisi tarafından vuku bulan 
davete icabetten imtinaı usulen sabit olanlar dahi behemehal tevkif olu
nurlar. 

Madde 74 — Müstantik cinayet derecesinde olan bir cürmün tahki
katına mübaşeret eyledikte cürmün ve fail ve mutazarrırının kâffei ahval 
ve keyfiyatını tahkik ile beraber maznunualeyhi istintak ve müşteki ile 
şahitleri var ise anları da isticvab edecek ve icabı takdirinde mahalli cür-
me azimetle keşfiyat ve taharriyat icra ve iktiza eden eşyayı ahiz ve zabt 
eyleyecektir. 

Madde 75 — Müstantik şahitleri maznunualeyh hazır olmaksızın 
ayrı ayrı isticvab ettikten sonra lüzum gördüğü halde maznunualeyhin 
muvacehesinde dahi istintak ve isticvab edebilecektir. 

Madde 76 — Müstantik tahkikat icabınca lüzum his ederse maznu
nualeyhi ihtilâttan men edecek ve bu halde maznunualeyhin tevkifhane
de dahi bir memur hazır olmaksızın kimse ile yalnızca görüştürülmemesi 
için tevkifhane memuruna bîr müzekkere gönderecektir fakat meni ih-
tilât bîr haftayı tecavüz etmemek üzere tahkikatı tesri edilecektir. 

Madde 77 — Maznunualeyh mevcud değil ise derdest olunmak üzere 
müstantik tarafından ahzü girift müzekkeresi tamim ile beraber hak
kında icrayı tahkikata devam olunur. 
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Madde 78 — Müstantik istintak ve isticvab edeceği maznunualeyh-
ler ile müşteki ve şahitlerin isim ve şöhreti ve sin vesan'at ve mahalli ika
met ve velâdet ve tabiiyetlerini ve maznımualeyh ile şahidlerin ihzar mü
zekkeresine mutavaatla mı yoksa icbar ile mi geldiklerini evvel beevvvel 
sual ile kâtibe zabt ettirecek ve istintakname isticvabnamelerin her sahi-
fesi kendisi ile kâtibi tarafından ve ifadeler dahi sahipleri taraflarından 
imza kılınacaktır keşfiyat ve taharriyatta dahi bir zabıt varakası tutulup 
bunda sureti keşif ve taharri ile zabt olunmuş eşya var ise aded ve en
va ve evsafı gösterilecek ve otuz üçüncü ve otuz dördüncü maddelerde 
münderiç usulü taharri iktizasınca hazır bulunacaklar ile müstantik ve 
kâtib taraflarından imza edilecektir. 

Madde 79 — Maznunualeyh firari olupta hitamı tahkikattan evvel 
derdest olunduğu halde istintakı icra ve derdest olunmamış ise ahzü 
giriftine intizar olunmaksızın evrakı tahkikiye müddeiumumiye tebliğ 
ve ita kılınır. 

Madde 80 — Maznunualeyh zaten mevkuf olduğu veya ahzü girift 
emri üzerine derdest olunduğu halde icra kılınacak istintakından sonra 
hakkında cereyan eden tahkikat evrakı kendisine kıraat olunur. 

Madde 82 — Müstantik bir cinayetin veyahud kanunen tevkifi mu
cib olan cünhanın tahkikatını nihayet on beş gün zarfında ikmale ve tah
kikatın uzamasını müstelzim esbab zuhur ederse esbabı mezkûreyi müd
deiumumiye beyan ile istimhale mecbur olacak ve esbabı mesrude ka
bule şayan ise müddeiumumi tarafından icabına göre nihayet on beş gün 
daha mehil ita kılınacak ve mehil veren liva bidayet müddeiumumisi ise 
keyfiyeti mahkemei istinaf müddeiumumisine iş'ar edecektir. 

Madde 83 — Müstantik tahkikat ve muamelâtı kanuniyeyi ikmal 
ettikten sonra tahkikatı vakıayı havi bilcümle evrakı bilâtehir müd
deiumumiye tebliğ eyliyecek ve müddeiumuminin iddianamesini ahzey-
lediğinden itibaren yirmi dört saat zarfında kararını ita edecektir. Maz-
nunualeyhin ithamı hakkında delâil ve emarat hasıl olmuş ise ithamına 
ve aksi halinde meni muhakemesine karar verecektir. 

Madde 84 — Müstantik ithamına karar verdiği maznunuatleyh hak
kındaki bilcümle evrak ve eşyayı kararın itası için gösterilen müddetten 
itibaren yirmi dört saat mürur etmeksizin tanzim edeceği melfuf at pu
sulası ve yazacağı kararname ile beraber muhakemeyi icra edecek mah
kemenin müddeiumumisine teslim ve kararnamenin bir suretini raütte-
hame tebliğ eder. 
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Madde 85 — Müstantık maznunualeyhin meni muhakemesine karar 
-verir ise iki gün zarfında kararnamesini müddeiumumiye ve suretini 
müddei şahsiye tebliğ etmeğe mecburdur. 

Madde 86 — Müstantık meni muhakemesine karar vereceği maz-
ounualeyhin mevkuf bulunduğu halde tahliyei sebilini kararnamesinde 
beyan edecek ve tahkikat esnasında maznunualeyhin iddia kılınan cina
yetten beraetini müeyyit esbab zuhur ettiği veyahut cinayet addolunan 
cürmün cinayet veya tevkifi müstelzim cünha nevinden olmadığı ve 
esbabı tevkifi yei saire dahi bulunmadığı halde meni muhakeme veya 
lüzumu muhakeme kararına talik etmeksizin müddeiumumiyi bilistima 
tevkif emrinin istirdadına karar verecektir. 

Madde 87 — Meni muhakeme ve tahliye ve istirdad kararlarını 
itiraz müddeti mürur etmedikçe ve itiraz olunupta buna dair bir karar 
sudur etmedikçe iora kılınmaz. Fakat bu tevkif emri aleyhine itiraz vu
ku bulsa dahi tevkif emrinin hükmü derakab icra kılınır. 

Madde 88 — Tevkif kararlarına mevkuflar ile müddeiumumiler 
emri tevkifin icrasından ve meni muhakeme ve tahliye ve tevkif emri
nin istirdadı kararlarına müddeiumumi ve müddei şahsî tarihi tebliğden 
itibaren üç gün zarfında itiraz edebilirler. İtirazname kararı tebliğ eden 
müstantiğe ita ve muamelei kaydiyesi icra ve tarihi tevdii zahrına işa
ret ve imlâ ile yirmi dört saat zarfında evrakile beraber müstantiğin 
mensub olduğu mahkemeye ita olunur. 

Madde 89 — Mahkeme itirazatı vakıayı teşkili tarafeyn etmeksizin 
evrak üzerine tedkik ederek kararı muterizünbihi ya tasdik veya feshede
cek tir. 

Madde 90 — İtirazatı tedkik eden mahkeme tevkif kararını feshe
der veyahud meni muhakeme ve tahliye ve istirdad kararlarını tasdik 

eylerse tahliyei sebilini derakab bir müzekkere ile müstantıka iş'ar 
ve evrakı davayı iade ve irsal eder. 

Madde 91 — Mahkeme müstantiğin tevkif kararını tasdik veya 
tevkif emrinin istirdadı karannı fesih eyler ise mevkufun haili mevku-
fiyette kalması hakkındaki kararını ba müzekkere bildirir. 

Madde 92 — Mahkeme meni muhakeme kararını fesih eder ve tah
kikatı mevcudeyi lüzumu muhakemeye kâfi addeylerse muhakemesini 
icra etmek üzere iddianame veya ithamnamesini lieclittanzim evrakı da
vayı müddeiumumiye tebliğ ve ita ve mevkufun hâli mevkufiyette kal
masını ba müzekkere inba eyler. 
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Madde 93 — itirazı vaki üzerine mahkeme bir meni muhakeme-
kararnamesini noksanı tahkikattan dolayı fesih eder ise noksanını gös
tererek ona göre ikmali tahkikat olunmasını ve neticesine kadar mevku
fun hali mevkufiyette kalacağını ha müzekkere tebliğ ve ifade ve evra
kını iade eyler. Bu halde tahkikatın ikmali için mahkeme müstantika 
nihayet on beş günü tecavüz etmemek üzere bir mehli münasib ita ede
cek ve müstantik işbu mehil munkaziye olmaksızın ikmali tahkikata mec
bur edilecektir. Müstantik ikmali tahkikat ettikte yeniden kararname tan
zim etmiyerek evrakı hemen müddeiumumiye tebliğ ve müddeiumumi 
dahi evrakı mevduayı bilmütalea olbabdaki müddeasını mübeyyin tan
zim edeceği takrir ile iki gün zarfında mahkemeye tevdi eder. Mahkeme 
müddeiumuminin takriri ile evrakı bittetkik icabeden itham veya lüzumu 
muhakeme veyahut meni muhakeme kararını ita ve kararı vakiin hükmü 
icra kılınmak üzere evrakın iadesile keyfiyeti ba müzekkere müddeiumu
miye »nba eyler. 

Madde 94 — Fıkadanii delâilden dolayı meni muhakemesine karar 
verilen maznunualeyh hakkında delâili cedide zuhur ederse müddei şah
sinin istidası veyahut resen müddeiumumi tarafından ita kılınacak id
dianame üzerine meni mahkeme kararını veren müstantikin mensub ol
duğu mahkemei cezaiye yeniden icrayı tahkikat olunmasını müstantiğe 
havale eder. Bu suretle tahkikatı cedide icra kılındıktan sonra maddei 
sabıka mucibince muamelâtı mütebakiyesi icra kılınır. 

Madde 95 — Itirazatı vakıaya dair müstantikten mahkemeye ve tetki-
katı itiraziye üzerine mahkemeden müstantike gönderilecek evrak müd
deiumuminin ves at etine tevdi olunacak ve müddeiumumi evrakı mevdu
ayı nezdinde yirmi dört saatten ziyade tevkif etmiyerek mahallerine ha
vale ve itaya mecbur olacaktır. Müddeiumumi mevkuf ve müddei şahsile
rin itirazatına dair mütaleatı mahsusası var ise maddei sabıkada gös
terilen müddet zarfında mütaleanamesini bittanzim evrak ile beraber 
mahkemeye tevdi eder. Müddeiumuminin mütaleatı mahsusası olmadık
ça mütaleaname tanzimine hacet yoktur. 

Madde 96 — Müstantikin tahkikatına ibtidar eylediği ceraimden 
bir cürmün maznunu aleyhi hakkında kanunen tasrih olunan esbabı tev-
kifiye mevcud olmayıpta yalnız lüzumu muhakemeye karar verdiği hal
de müddeiumumi kararname ve evrakı müteferriayı icrayı muhakeme ta
leb ve işaretile mahkemeye tevdi eder. 

Bu misillû maznunualeyhlerinin tevkifi mecburiyeti kanuniye tah
tında olmayan cünhalar için müstantiğin vereceği meni muhakeme ka-
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rarlan da mevaddı sabıkada beyan olunan itiraz ve tetkik usulüne tabi
dir. Fakat itirazı tetkik edecek mahkeme meni muhakeme edilen şahsın 
zaten mevkuf olmadığı ve meni muhakeme kararını fesih edipte maz-
nunualeyhinin cürmünde tevkifi müstelzim olan esbabı kanuniyeden bi
rini mevcud gördüğü halde o şahsın ahzü girift ile tevkifi zımnında, 
müzekkerei mahsusa verecek ve müddeiumumi işbu müzekkere hükmünü 
sür'ati mümküne ile icra ettirecektir. 

Faslı salis muhakemat 

KISMI EVVEL 

Cinayet muhakemesi 

Madde 97 — Müddeiumumi gerek 92 nci madde mucibince mah
keme canibinden ve gerek tahkikatı vakıa üzerine müstantik tarafından 
verilecek lüzumu muhakeme ve itham kararları üzerine cinayet dava
ları için ithamı mutazammın iddianame tanzimine mecburdur. 

Madde 98 — İthamnamelerde müttehimin ve mutazarrırın isim ve 
şöhretleri ve irtikâp olunan cürmün nevi ve sebeb ve sureti ikaı ve es
babı sübutiyesi ile müstelzim olacağı cezanın mabihüttatbikı olacak, 
maddei kanuniye gösterilecek ve ithamnameye «şahsı merkum filân cü
rüm ile müttehim olmakla filân maddei kanuniyeye tatbikan tayini mu-
cazatını taleb ve iddia ederim» cümlesi ile hitam verilecektir. 

Madde 99 — Müddeiumumi ithamnamesini nihayet üç gün zarfın
da tanzim ve imlâ ve şahadetleri sübutu cürme hizmet edecek olan şa
hitlerin isim ve şöhret ve sin ve san'at ve mahalli ikametlerini ve şa
hadetleri neye dair olduğunu mübeyyin bir kıt'a pusula ile beraber mah
kemeye ita edeceği gibi cinayet ile itham olunan şahsa ithamname ve şu* 
hud pusulası suretlerini evrakın mahkemeye tevdiinden yirmi dört saat ev
vel behemehal tebliğ edecek ve müdafaasına medar olur evrak ve şühudu 
var ise üç gün zarfında beyan etmesini tahriren teklif eyliyecektir 

Madde 100 — Müttehime ithamname ile şuhut pusulasının tebliğini 
havi ilmü haberin müddeiumumi tarafından mahkemeye tevdiinden 
nihayet yirmi dört saat sonra müttehim huzuru rrabkemeye celb ile evsafı 
mümeyyizesi sual ve tetkik ve evrakile tatbik olunacak ve bir hafta zarfın
da muhakemesine mübaşeret olunacak ve mahkeme nezdinde ifayı vekâ
lete mezun dava vekillerinden birini tevkil ermesi kendisine beyan ve tef
him ve müttehim vekil intihabından izharı aciz ettiği halde reisi malike-
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me tarafından bir vekil tayin edilerek muamelâtı vakıayı havi bir zabıt 
varakası terkim kılınacaktır. 

Madde 101 — Maddei sabıkada muharrer muamelâtı iptidaiye icra 
kılındıktan sonra mahkeme reisi yevmi muhakemeyi müttehime tefhim 
olunan bir hafta müddeti tecavüz etmemek üzere tayin ile müddeiumu-
minin şuhut pusulasında muharrer şahitler için icab eden ihzar müzek
kerelerini tahrir ve tebliğ ettirecektir. 

Madde 102 — Müttehim ithamname suretinin tebliğinden itibaren 
üç gün zarfında sureti müdafaasını tahriren bilbeyan müdafaasına medar 
olacak evrakı ve şahitlerinin esamisini mübeyyin pusulayı müddeiumumi
ye verecek ve şahitlerin isim ve şöhret ve sin ve sanat ve mahalli ikamet
lerini ve şehadetleri neye dair olacağını mezkûr pusulada gösterecektir. 

Madde 103— Maddei sabıkada beyan olunan müdafaa şuhudunun 
pusulası müttehim tarafından müddeiumumiye müddeti zarfında ita kı

lındığı halde müddeiumumi mezkûr pusulayı mahkemeye havale ve tebliğ 
edecek ve yevmi muhakemede şuhudunu mahkeme dairesinde hazır bu
lundurması lüzumunu müttehime bildirecektir. 

Madde 104 — Şahsı müttehim firarda bulunduğu takdirde kendi
sine bir ay mehil verilecek hu müddet zarfında isbatı vücud etmez ise 
gıyaben muhakemesi icra ve emvali haciz edileceğini ve bulunduğu ma
halli hükümete ihbar etmeğe her kesin ve kendisini derdest etmeğe her 
zabıtai adliye memurunun mecbur olduğunu havi mahkeme tarafından 
bir kararname ısdar ve ita ve bu kararname ile ithamname suretleri 
müttehimin en sonraki ikametgâhına ve memerrinas olan mahallere ta
lik ve vilâyetin Resmî Gazetesile neşir ve ilân edilecek ve kararnamenin 
bir sureti de müttehimin mensub olduğu kaza Hükümet memuruna irsal 
ile müttehimin ahzü girift ve emlâki var ise haczolunması müddeiu
mumi tarafından bildirilecektir. 

Madde 105 — Maddei sabıkada muharrer mehil içinde müttehim 
isbatı vücud ettiği veyahut derdest edildiği halde bittevkif 100 ncü ve 
101 inci ve 102 nci ve 103 üncü maddeler ahkâmına tevfiki muamele ile 
vicahen ve müttehim ita olunan mehil zarfında isbatı vücud etmediği ve 
derdest ettirilemediği surette reisi mahkeme tarafından yevmi muhakeme 
tayin ve şahidler ihzar olunarak gıyaben muhakemesine suru olunur. 

Madde 107 — Cinayet muhakemesi bir reis ile dört aza mevcud 
olmadıkça icra kılınamaz. 

Binaenaleyh iki daireye münkasem olan liva bidayet mahkemelerin-
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de Hukuk Dairesinden iki aza ahzi ve şayed Hukuk Dairesinin kabili te
hir olmayan işleri olduğu takdirde bir aza mülâzımının vekâletile o daire
nin işleri dahi sektedar edilmemek üzere yalnız bir aza alınarak ceza dai
resi aza mülâzımlarından birinin dahi ilâvesi ile ikmali heyet olunmak lâ
zımdır. Müddeiumumi ile zabıt kâtibi dahi muhakemei aleniyede hazır 
bulunmak meşruttur. Muhakeme ithamnamenin kıraatile bed eder. 

Madde 113 — Bir şahidin esnayı istintakındaki ifadesi ile hini muha
kemede vuku bulacak şehadeti beyninde mübayeneti mühimme görülür 
veyahut ol şahidin kizben şehadet ettiğine revişi muhakemeden mah
kemece kanaat hasıl olur ise reisi mahkeme derhal şahidi merkumun 
hapis ve tevkifine emir verecek ve müddeiumuminin ba iddianame ta
lebi takibile müstantik tarafından tahkikatı istimtakiye ve muamelâtı 
müteakıbei sairesi icra edilecektir. Binaenaleyh böyle bir hal vukuunda 
esas davanın rüyeti tehir olunur. Şahid kâzib olduğu tahakkuk edip de 
müstantik tarafından ithamına karar verildiği halde evvel beevvel şahi
din icrayı muhakemesi ve şahidin ithamına kâfi esbabı kanuniye hasıl 
olmadığı takdirde şehadet ettiği cinayet davasının ikmali muhakemesi 
için evrakı müddeiumumi tarafından mahkemeye tevdi edilir. 

Madde 116 — Müddeiumumi hukuku umumiye davasına aid delâili 
izah ile neticei müddeasını ve müddei şahsî tazminata müteallik iddiasını 
ve müttehim veya vekili müdafaasına medar olacak sözleri sırasile 
söyliyecek ve yek di gere karşı idarei lisan edecektir. Fakat en sonra 
söz söylemek hakkı müttehime veyahut vekiline aittir. 

Madde 119 — Mevkii müzakereye konulan mevad üzerine heyeti 
mahkeme hemen reylerini verip ve müteakiben cürmün nevini karar
laştırıp yirmi beşinci madde hükmüne tevfikan lâzım gelen cezayı ta
yin ve muhakeme odasına avdetle hükmü vicahî ise maddei mezkûre ve 
gıyabî olduğu halde yirmi yedinci madde mucibince derhal tefhim ve 
ilâmını yirmi altıncı ve yirmi yedinci maddeler ahkâmına tevfikan müd
deti kanuniyesi zarfında tanzim etmek muamelâtını ikmal ve istikmale 
mecburdurlar. Bu madde ile mevaddı matufesi hilâfında hareket vuku 
bulur ise müsebbibleri azil ile mücazat olur. 

Madde 120 — Tahtı muhakemeye alman müttehim ceraimi müte
addide ile itham olunmuş bulunduğu halde en ağır cezayı müstelzim 
olan cürmün cezasile mahkûm edilir. 

Madde 122 — Temyiz istidası müddeti hükmü vicahinin tarihi 
tefhiminden ve itirazı alelhüküm istidası müddeti hükmü gıyabî ilâ
nımın tebliğ ve neşri tarihinden bed'eder. 



1196 

KISMI SANI 

Cünha Muhakemesi 

Madde 129 — Her cünha davasının yevmi muhakemesi evrakının 
tarihi tevdiinden yirmi dört saat sonra reisi mahkeme tarafından tayin 
ile esbabı muhakeme berveçhiati istihzar olunmak lâzımdır. Evvelâ maz-
nunualeyh mahkeme emrile mevkuf ise aleyhindeki evraktan malûmat 
almak istediği halde yevmi muhakemeden evvel mahkemeye getirilmesi 
tevkifhane memuruna bildirilir. Maznunualeyh müstantik canibinden 
istintak ve tevkif olunmuş ise hitamı istintakta evrakı kıraat ile malû
matı lâzıme kendisine ita kılınmış bulunacağından ona göre esbabı mü
dafaasını yevmi muhakemeye kadar istihzar etmesi lâzım geleceği tev
kifhane memuru vasıtasile kendisine tebliğ olunur. Maznunualeyh mev
kuf olmadığı halde yevmi muhakemede hazır bulunması lâzım gele
ceğine ve davete icabet etmediği takdirde gıyaben muhakemesi icra kı
lınacağına dair zatına veyahud ikametgâhına mahkeme tarafından celb 
müzekkeresi tebliğ ettirilir. Maznunualeyh mahkemenin bulunduğu şe
hir ve kasabada mukim ise celb müzekkeresinin lâakal üç gün ve mül
hakattan birinde sakin ise yevmi muhakemeden bir hafta evvel tebliğ 
olunması lâzımdır. 

Madde 130 — Müddeiumumi tarafından evrakı dava ile beraber 
verilecek şuhud pusulasında evsafı mümeyyizesi gösterilecek sübutu cü
rüm şahidleri mahkeme canibinden ihzar ve müddei şahsinin hukuku 
şahsiyesine aid şahidleri olduğu halde kendisi tarafından istihzar olu
nur. Yevmi muhakemede hazır bulunması ve şahidleri var ise getirmesi 
için müddei şahsiye varakai davetiye tebliğ ettirilir. Şahidlerin ihzar 
müzekkerelerile müddei şahsinin varakai davetiyeleri dahi maddei sa
bıkada muharrer müddetlere tabidir. 

Madde 133 — Şikâyetnamesini doğrudan doğruya mahkemeye ita 
etmiş olan müddei şahsinin şikâyetnamesi sureti maznunualeyhe teb
liğ olunur. 

Madde 134 — Maddei sabıkada muharrer şikâyetname suretinin 
maznunualeyhe tebliği müddeiumuminin mütalea ve iddiası ahzolun-
duktan yirmi dört saat sonra icra kılınacak ve olbabda müddei umumî 
tarafından verilecek iddianamenin sureti dahi şikâyetname ile birlikte 
tebliğ ve müteakiben yevmi muhakeme tayin olunacaktır. 

Madde 135 — Müddeiumuminin mütalea ve iddiası şikâyetin hu
kuku umumiye namına takibini havi ise şahidler müddeiumuminin ta-
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lebile mahkeme tarafından ihzar ve müddeiumuminin mütaleası huku
ku umumiyenin mevcud olmadığına mütedair ise şuhut mutazarrır tara
fından istihzar olunur. 

Madde 136 — Maznunualeyh kendisine vuku bulan tebligatı kanu
niye üzerine müdafaa şahidleri var ise yevmi muhakemede hazır bulun
durmağa ve müdafaasına medar olan her bir varakayı yine muhakeme 
gününde mahkemeye ibraz etmeğe mecburdur. Bir gûna mazereti 
meşrua olmaksızın müdafaa şahidlerini hazır bulundurmaz ve müda
faasına medar olan evrakı ibraz etmez ise mücerret esbabı müdafaa is
tihzarı için muhakemenin yevmi ahara talikini talebe hakkı olamaz. 

Madde 137 — Muhakeme müddeiumuminin takibine müstenid ise 
istidanamenin ve şahsı mutazarrırın şikâyetnamesine mübteni olduğu 
halde şikâyetnamenin ve müstantık kararnamesine mebni bulunduğu 
takdirde kararnamenin kıraati ve maznunualeyhin isticvabı ile bed 
eder. 

Madde 140 — Muhakeme şahsı mutazarrırın şikâyetine müstenid 
ise istimal şuhuddan ve tarafeynin ifadatından sonra müddeiumuminin 
neticei mütalea ve müddeası istima olunacaktır. Fakat en nihayette maz
nunu aleyh müdafaa hakkım muhafaza edebilecektir. 

Madde 141 —- Muhakemenin hitamını müteakib icra kılınacak mü
zakerede maznunualeyhin fili cünha nevinden görülmeyip de kabahat 
derecesinde görülse dahi mücazatı kanuniyesi tayin ve tahdid ve kavaidi 
umumiyesine tevfikan tefhim ve ilâmı tanzim olunur. Fakat cürmü vaki 
«inayet derecesinde görülüpte cinayetin usulü muhakemesinde tatbik 
oinumamış bir muamele bulunduğu halde ikmali nevakısı için evrak 
müddeiumumiye iade kılınır. Cinayetin usulü muhakemesine mugayir 
ahval görülmez ise mahkeme heyetinin cinayet muhakemesi için meşrut 
olan adedi bil ikmal derhal heyeti cedide huzurunda muhakeme zabıt
namesinin kıraati ve icabı halinde şuhudun ve tarafeynin tekrar istima-
larile muhakeme tecdid ve lâzım gelen hüküm ve karar ita olunur. 

Madde 142 — Mahkemenin karan maznunualeyhin beraetine dair 
olduğu halde hemen tahliyei sebilini reisi mahkeme bir müzekkere ile 
emreder. 

Madde 143 — Maznunualeyhin beraetine veya hakkındaki şikâye
tinin reddine karar verildiği halde müddei şahsî dava masarifinin tes
viyesine mahkûm olur. 

Madde 145 — Muhakemeye hitam verilmezden evvel ve şuhudun is-
Simaından sonra maznunualeyh mahkemede isbatı vücud ettiği ve şahid-
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ler henüz mahkeme dairesinden avdet etmemiş olupta huzurunda tekrar 
istimalarını taleb eylediği halde şuhudun ifadeleri tekrar ettirilir 

Madde 146 — Müddeiumuminin talebile ihzarına canibi mahkeme
den emir verilen veya müddei şahsî tarafından davet olunan şuhud yev
mi muhakemede hazır bulunmaz ise muhakemei gıyabiye yevmi ahara 
talik olunur. Fakat iptida muhakeme için tayin olunan günde ihzarına 
emir verilen ve yahut getirileceği müddei şahsî tarafından beyan edilen 
şuhuddan başka şulhudu cedide getirilmesi için muhakemenin taliki caiz 
olamaz. 

Madde 148 — Maznunualeyh davete icabet etmediği ve muamelei 
tebliğiyenin kaidei kanuniyeye muvafık surette cereyan ettiği anlaşıldığı 
halde muhakemenin devam ve itmamına mübaderetle kavaidi mer'iyesine 
tevfikan hüküm ve kararı gıyaben verilir ve mahkûmualeyh ilâm sure
tinin zatına veya ikametgâhına tebliğinden itibaren bir hafta zarfında 
itirazı alelhüküm hakkını istimal edebilir. 

Madde 149 — Bir muhakeme müddeiumumi tarafından takib olun
mayan bİT şikâyetnameye müstenid olupta müşteki muhakemenin davet
namesinde tasrih olunan yevmi muhakemede mahkemeye gelmemiş ve 
esbabı makbule beyan etmemiş ve şikâyetin takibi için kanunen kabule 
şayan vekâletname ile bir vekil dahi göndermemiş olduğu halde şikâyet
name iptal edilecek ve maznunualeyh muahaza edilmiyecektir 

Madde 151 — 149 uncu madde mucibince şikâyetnamesi iptal olu
nan müddei şahsî şikâyeti vakıayı bir daha mahkemei cezaiye de tekrar 
edemez. Fakat hukuk mahkemesine müracaatla hukuku şahsiyesini id
dia edebilir. 

KISMI SALİS 

Mahkûmualeyh olan firariler haklarında cereyan 
edecek muamelât 

Madde 153 — Aleyhindeki hüküm iktisabı kat'iyet ettikten sonra 
firar eden şah» derdest edildikte hüviyetinin tetik ikil e kanunen zammı 
lâzım gelen cezasının tayin ve tr lıdidi esasen o şahsı mahkûm eden mah
kemeye aiddir. Hüviyetinin tetkiki mahkûmun, evrakı davada mazbut 
evsafı mümeyyize ve eşkâli mahsusasile tatbikından ve ledelicab şahadet 
ile tayini şahsından ibarettir. 

Madde 155 — Tetsuki hüviyet müddei umuminin iddıanamesile 

bed eder bu iddianamede mahkûm firarinin evrakı esasiyesinde münderiç 
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evsafı mümeyyize ve eşkâli mahsusası ve hangi tarihte hangi hapishane
den firar edip kimin tarafından ne vakit ve ne suretle derdest olunduğu 
ve evsaf ve eşkâli şuhud ile isbat olunacak ise şahidlerin evsafı mümey-
yizesi ile zam olunacak cezanın mabihüttatbikı olacak maddei kanu
niye gösterilerek zammı lâzım gelen cezayı kanuninin tayini taleb oluna
caktır. 

Madde 156 — Mahkeme maddei sabıkada muharrer iddianameyi ve 
evrakı lâzımei saireyi derdest olunan firari hazır olduğu halde kıraet ve 
kavaidi umumiyei muhakemeye riayet ile lâzım gelen cezasını zam ve 
tefhim ve ilâmını dahi ilâmatı saire gibi tanzim eder. 

KISMI RABI 

Kabahat muhakemesi 

Madde 157 — Kabahat davalarının mercii rüyeti mahkemei sulhi-
yedir mahkemei sulhiye reisi ile aza veya mülâzımından iki kişi mev
cut olmadıkça muhakemeye ve hükme mezun değildir. Müddeiumumi 
sıfatını haiz olacak zabıtai adliye memuru ile zabıt kâtibinin dahi muha
kemede huzuru lâzımdır. 

Madde 158 — Kabahat davalarının sureti rüyeti cünha davaları
nın fasl ve rüyeti hakkındaki kavaidi umumiyeye tevfik olunur fakat 
kanunen makbul olunacak zabıt varakaları bulundukça istimal şuhuda 
ve maznunualeyhe tebligat icrasına hacet yoktur tarafeyn kasabada mu
kim ise mahkeme mübaşiri marifetile celp olunurlar zabıt varakası bu-
lunmayıpta şahid istimaı lâzım geldiği halde şahidler dahi o suretle 
davet edilir. 

Madde 159 — Kabahat davalarında dahi gıyaben muhakeme icra 
ve hüküm ita kılınabilmesi maznunualeyhin usulüne tevfikan celb mü-
zekkeresile davet olunupta yevmi muhakemede isbatı vücud etmemesine 
mütevakkıftır. 

Binaenaleyh daveti şifahiyeye icabet etmeyen maznunualeyh celb 
müzekkeresile davet olunur ve yevmi muayyeni muhakemede gelmediği 
halde hükmü gıyabî verilir hükmü gıyabî ilâmının tarihi tebliğinden 
itibaren beş gün zarfında mahkûmualeyh itirazı alelhüküm edebilir. Vi
cahen ve gıyaben lâhik olan kabahat hükümleri kabili istinaf değildir 
fakat temyizi caizdir. 
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KISMI HAMlS 

İstinaf muhakemesi 

Madde 160 — Iıidayet mahkemelerinden cünha derecesinde verile-
-cek hükümler istida üzerine vilâyet istinaf mahkemesinde istinafen rüyet 
olunur bir reis ile aza .ve mülâzımlarından dört kişinin muhakeme ve 
müzakerede vücudu meşruttur müddeiumumi veya muavininin ve zabıt 
kâtibinin dahi esnayı muhakemede bulunması lâzımdır muhakemei is
tinaf iye istinaf istidanamesinin ve ilâm müstenifübi'hin kıraetile bed eder. 

Madde 161 •— istinaf istidanamesi istinaf olunan hükmün aley
hine olan itirazatı havi ve on dokuzuncu maddede muharrer esbabı kanu
niyeye mübteni olmak lâzım gelir. 

Madde 162 - - Cünhaya dair hükümleri istinafa istinaf başmüddeiu-
mumisinin ve hükmü veren mahkemenin müddeiumumisi ile tarafeynin 
salâhiyetleri vardır. İstinaf müddeiumumisinin hakkı istinafı iki ay zar
fında vuku bulabilecek ıttılaı üzerine taleb edeceği hüküm ilâmının ken
disine tebliğinden ve diğerlerinin müddeti istinafı hüküm vicahi ise tef
himi ve gıyabî olduğu halde müddeti itiraziyenin müruru tarihinden 
başlıyacaktır. 

Madde 164 — Lâyihai cevabiyenin itasından veyahud cevap müd
detinin vürudundan sonra istinaf istidanamesi ve hükmü müstenifibihe 
müteallik muhakeme zabıtnameleri ve evrakı müteferriasile beraber 
istinaf mahkemesi müddeiumumisine irsal olunacak ve onun tarafından 
beyan ve mütalea ve müddea ile nihayet üç gün zarfında mahkeme ka
lemine ita kılınacaktır. 

Madde 165 — Evrakı istinaf iyenin mahkeme kalemine vürudile 
beraber nihayet on beş gün zarfında muhakemei istinafiyenin icrası için 
reisi mahkeme tarafından yevmi muhakeme bittayin kavaidi umumiyeye 
tevfikan esbabı muhakemenin istihzarına ibtidar olunur. Muhakeme ve 
müzakere ile tefhimi karar ve tanzim ve tebliği ilâm ve muhakemei gı
yabiye ve hükmü gıyabî ve itirazı alelhüküm için mahakimi ibtidaiyede 
.carî olan usul istinaf mahkemesinde dahi mer'i olacaktır. 

KISMI SADİS 

Temyiz muamelâtı 

Madde 168 — Mahakimi sulhiye ve iptidaiye ile istinaf mahkeme-
«inden verilen hükümler aleyhine müddeiumumi ve tarafeynden her biri 
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istidayı temyiz edebilir. Temyiz davası cinayet veya kabahat veyahut is
tinaf en verilmiş cünha hükmü aleyhinde ise tarihi tefhiminden ve mah
kemei ibtidaiyeden cünhaya dair verilen bir büküm aleyhinde olduğu 
halde müddeti istinafiyenin müruru tarihinden itibaren sekiz gün zar
fında ikame olunmak lâzımdır. 

Madde 170 — Evvelâ esnayı muhakemede ademi icrası mefsuhiyeti 
müstelzim olan usul ve kavaide riayet olunmaması saniyen Ceza Ka
nunu ahkâmına yanlış mana verilmiş veya hilafı vaki tatbikat icra olun
muş olması maddeleri esbabı temyiz addolunur. Mahkemei temyiz 
esbabı kanımiyeye mebni bir hükmü nakzettiği halde sebebi nakzın 
bed eylediği noktadan itibaren muhakemesi tecdid ve icra ile hükmü ita 
kılınmak üzere evrakı hükmü menkuzu veren mahkemeye iade eder. 
Mahkemei temyiz ilâmı mucibince ikmali muhakeme eyledikten sonra 
kararını ita eyler. İkinci defa verilecek karar ilâmı temyize gösterilecek 
esasa mugayir ve munafi ve hükmü sabıkta ısrarı havi ise temyizi halinde 
mahkemei temyizin heyeti umumiyesinden verilecek karar muhakemeyi 
icra eden muhakeme heyetince lâzımülittibadır. 

FASLI RABÎ 

tlâmatı cezaiyenin suveri icraiyesi 

Madde 173 — Mahkemelerden cinayet ile itham olunan maznunu-
aleyhlerin beraeti zimmetlerini tahliyei sebillerine dair verilen ka
rarlar temyiz müddeti mürur eyledikten ve müddeiumuminin temyiz 
istidasında bulunmadığı anlaşıldınktan sonra icra kılınacak ve müddei
umumi temyiz istidasında bulunur ise mahkemei temyizce temyiz istidası 
red veya beraet hükmü tasdik olunmadıkça icra kılınmayacaktır mev
kuf olan cünha maznunualeyhlerinin beraet ve tahliyelerine dair veri
lecek kararlar tefhimini müteakib icra kılınır. 

(Bu madde hükmünce yüz yirmi birinci maddenin hükmü mülga
dır.) 

Madde 176 — Ahkâmı cezaiyenin icrası evvelâ kabahat ve mahkûmua-
leyhleri mevkuf olmıyan cünha hükümlerinin kesbi kat'iyet etmemiş bulun
ması saniyen hükmü idam ile mahkûm olan bir kadının hamil bulunması 
salisen idam hükmünden sonra mahkûmualeyhin mecnun olması rabian 
idam cezasile mahkûm olan kimsenin mariz olupta eceli mev'udile vefatı 
ihtimalinin mevcud bulunması sebeplerile tehir olunur fakat sebebi 
tehirin zevalile beraber hükmün icrası lâzım gelir. 

T. ı c « r.n 
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FASLI HAMlS 

Hükkâm ve memurini adliyenin sureti muhakemeleri 

Madde 178 — Mahakimi iptidaiye ve sulhiye rüesa ve azasından ve 

bidayet müddeiumumi ve müstantiklerinden biri bir cürüm ile maznunu

aleyh bulunduğu halde mahkemei istinaf müddeiumumisinin bizzat veya 

tensib edeceği vasıta ile kanun dairesinde icra eyleyeceği tahkikatı ibti-

daiye evrakının leffile vereceği takrir üzerine valii vilâyetin emrile tahtı 

muhakemeye alınır ve müteakiben valii vilâyet tarafından keyfiyet Adliye 

Nezaretine iş'ar ve tahtı muhakemeye alınan hâkim veya memurun işten el 

çektirilip çektirilmemesi mütaleatı mahsusa beyanile istifsar ve alınacak 

cevaba göre icrayı icabına ibtidar kılınır. 

Madde 179 — Maznunualeyh olan hâkim mahakimi sulhiye hükkâ-
mından ise mensub olduğu liva bidayet mahkemesinde ve mahkemei 
ibtidaiye hükkâm ve memurininden bulunduğu takdirde mahkemei isti
nafta muhakeme olunur. 

Madde 180 — Mahkemei bidayetten verilecek hükümler istinaf ve 
mahkemei istinaftan ita kılınacak hükümler temyiz olunabilir gerek 
istinaf en ve temyiz müddetleri ve gerek muhakemat ile muamelâtı saire 
ahkâmı umumiyei kanuniyeye tabidir. 

Madde 181 — istinaf hakimlerile müddeiumumilerinden birinin 
bir cürüm ile maznuniyeti halinde valii vilâyet bizzat veya erkânı vilâ
yetten tensib edeceği memur vasıtasile tahkikatı ibtidaiyeyi icra ve evrakı 
tahkikiyeyi Adliye Nezaretine irsal ederek işten el çektirilmesini serian 
istizan edecek ve canibi Nezaretten sürati mümküne ile cevap verilecek
tir. O hâkim veya müddeiumumiye isnad olunan cürmün esbabı subuti-
yesi mevcud ise derakap işten el çektirilmesine vali tarafından emir ve
rilecek ve bu halde maznunualeyh mahkemei temyizde muhakeme olun
mak üzere Dersaadete gönderilecektir. 

Madde 182 — Mahakim ve devairi adliye ketebe ve hademesinden biri 
bir cürüm ile maznunualeyh olduğu halde muhakemesi nevi cürmünün aid 
olduğu mahkemeden kavaidi umumiyeye tevfikan icra kılınır o makule-
lerin tahtı muhakemeye alınmaları ve cürüm derecesine göre işten el çek-
tirilmeleri mensup oldukları mahkeme reisi ve müddeiumumisinin müş
terek takriri üzerine kazalarda kaymakamın ve livalarda mutasarrıfın 
vilâyetten bilistizan alacakları emre ve merkezi vilâyette valinin emrine 
mütevakkıftır. 
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N o : 2 7 5 — Meskukâtı Osmaniye darb ücreti hakkında 
iradei seniye 

23 şaban 1308, 21 mart 1307 

Maliye Nezaretinin meyanei âcizanemizde kıraat ve mütalea olunan 
tezkeresinde meskukâtı Osmaniyenin kat' ve darbında masarifi imal iye
sine mukabil darbhanei amirece halis altın üzerine yüzde bir kuruş tev
kif olunacağı olbabdaki tarifede münderiç ise de Avrupa meskukât ida
relerince ücreti darbiye gayet dun olmak hasebile Dersaadetteki mües-
sesatı maliye hayli vakittenberi altın darbı için darbhaneye müracaat 
etmemekte ve masarifi imaliye tenzil edildiği halde Bankı Osmaninin se
nevi altı yedi yüz bin lira derecesinde altın kestireceği ihtar edilmekte 
olduğundan bahisle altın ve gümüşün ücreti darbiyesinden refte refte 
tenzilâtı mümkine icra olunmak ve yalnız muamelei külliyeye münhasır 
olarak muamelei cüziyede mezkûr tarife ahkâmı kemakân baki olmak 
ve darb olunacak altın mikdarı yüz bin adedden dun bulunmamak üzere 
şimdilik yüzde kırk paradan ibaret olan ücreti darbiyendn otuz paraya 
tenzili lüzumu dermeyan kılınmış ve sureti iş'ara nazaran darbhanei 
amirede kat' ettirilecek altın meskukâttan yüzde kırk para imaliyenin 
otuz paraya tenzili Dersaadette bulunan bankaların şevki menfaatle Darb
hanei Amirede altın darbına rağbetlerim müstelzim ve bu suret menfaati 
hazineyi mucib olacağı anlaşılarak tervici iş'arı muvafıkı maslahat gö
rünmüş olmakla ve mezkûr tezkere leffen arz ve takdim kılınmakla ber 
mucibi iş'ar yalnız muamelei külliyeye münhasır olmak ve darb olunacak 
altının mikdarı yüz bin adedden dun bulunmamak üzere ücreti darbiye-
nin şimdilik otuz paraya tenzili zımnında nezareti müşarünileyhaya me
zuniyet ita kılınacağı muhatı ilmi âli buyruldukta olbabda ve katüei 
ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizöndir. 

• 

Not 276 — Meskukâtı Osmaniye darb ücretinin tenzili 
hakkında iradei seniye 

12 ramazan 1309, 28 mart 1308 

Maliye Nezaretinin meyanei bendegânemizde kıraat ve mütalea edi
len tezkeresi mealinden mürteban olduğu üzere Avrupa meskukât idare

lerince ücreti darbiye gayet dun olmak hasebile oraya vukua gelmekte 
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bulunan müracaatın mümkün mertebe önü alınarak icrayı rekabet edi
lebilmek ve şevki menfaatla Dersaadetdeki bankaların altın darbına rağ
betlerini mucib olmak üzere yalnız muamelâtı külliyeye inhisaren yüz
de kırk paradan ibaret bulunan ücreti darbiyenin otuz paraya tenzili hak
kında geçenlerde meclisi çakeranemiz kararile bilistizan isabeti efzayı su-
nuh ve sudur buyrulan emrü iradei hikmet ifadei hazreti padişahi man
tuku münifine tevfikan şimdiye kadar meskukâtı şahane idaresinde cere
yan eden muameleden hazinece menfaat husule geldiği ve ol vakitten-
beri hasıl olan tecrübeye nazaran külliyetli olarak getirilecek olan al
tınların ücreti darbiyesinden bir mikdar şeyin daha tenzili kabil olaca
ğı anlaşıldığı beyanile ber mucibi tarife yüzde kırk para alınmak kararı 
kadiminin elli bin aded yüzlük Osmanlı altını ve andan aşağı ve otuz 
para kararı ahirinin elli bin birden yüz bine varıncaya kadar imal olu
nacak altınlara hasr ve tahsis olunup mikdarı yüz bin birden bed' ile 
her ne kadar fazla olur ise ashabına on para daha terk olunarak ücreti 
darbiyenin yirmi paraya tenzili münasib olacağı dermeyan olunmuş ve 
sureti iş'ara göre ücreti darbiyece şu suretle tadilât icrası darbhanei 
amire imalâtını tevsi ile menfaati hazinei celileyi mucib olacağı anlaşıldı
ğı cihetle mucibince ifayı muktezası hususunun nezareti müşarünileyha-
ya havalesi meyanei acizanemizde dahi müttehiden bittezekkür salifül be
yan tezkere leffen arz ve takdim kılınmış ise de olbabda ve katıbei ah
valde emrü ferman hazreti veliyül emir efendimizindir. 

No: 277 — Yeniden veya tahvil ve ilâvei memuriyet suretile 
tayin olunacak ziraat müfettişlerine harcırah 

itası hakkında iradei seniye 

6 şevval 1309, 29 nisan 1308 

Şûrayı Devlet dahiliye dairesi mazbatası 

Ziraat müfettişlerinin yeniden memur olduklarında veya bir vilâ
yetten diğer vilâyete tahvil veya ilâvei memuriyet suretile azimet ve av
detlerinde emvali umumiyeden harcırah verilmemekte olup halbuki me
murini saireye harcırahları verilmekte olmasile ziraat müfettişlerinin 
bundan istisnası muvafıkı madelet olamayacağından memurini mu
maileyhime dahi kesbi istihkak edecekleri harcırahın verilmesi hakkında 
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Ticaret ve Nafıa Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyrulan tezkeresi 
melfufile beraber dahiliye dairesinde kıraat olundu. 

Vakıa ziraat müfettişlerinin mensub oldukları vilâyet dahilinde vu
ku bulacak devir teftişatı için iktiza eden harcırahlarile masarifi zaruri-
yelerinin ahiren icra olunan tadilât icabınca maaşlarından tesviyesi karar
laştırılmış olduğu cihetle bunların dairei memuriyetleri dahilindeki seyrii 
hareketlerinde harcırah almaktan müstağni bulundukları derkâr isede 
yeniden veya tahvil ve ilâvei memuriyet suretile tayin olunacak müfet
tişlere harcırah verilmemesi muvafıkı maslahat olamayacağından ber mu
cibi istizan o misillûlara kararnamei mahsusuna tevfikan harcırah itası 
için nezareti müşarünileyhaya mezuniyet itası tezekkür kılındı olbabda 
emrü ferman hazreti menlehül emrindedir. 

No: 278 — tzmir mülhakatından Alaçatı, Foçai cedid 

ve Nif Karaburun Nahiyelerinde Ziraat sandıkla

rından akçe istikraz edenlerden alınacak 

rüsumu kaydiyenin % ikiye iblâğı 

hakkında iradei seniye 

8 şevval 1309, 23 nisan 1308 

İzmir Sancağı mülhakatından Alaçatı ve Foçai cedid ve Nif Ka
raburun Nahiyelerindeki Ziraat sandıklarına verilecek deyin senedatı 
muamelâtı tasdikiyesinin ifası için kaza merkezlerinde bulunan muka-
velât muharrirlerinin haftada bir defa nevahii mezkûre merkezlerine 
izamı ve bunlara sandıklardan verilecek harcıraha karşılık olmak üzere 
Ziraat Bankası nizamnamesinin yirmi dokuzuncu maddesi hükmünce 
müstakrizinden yüzde bir hesabile alınmakta olan rüsumu kaydiyenin 
zikrolunan nahiyelere münhasıran yüzde ikiye iblâğı ve işbu resmi mun
zamın harcırahlar roikdarından ziyadeye baliğ olduğu bittecrübe tebey
yün eyledikte taklili mikdarı zımnında icrayı icabının Ticaret ve Nafıa 
Nezareti behiyesine havalesi tezekkür kılındığına dair Şûrayı Devlet da
hiliye dairesinin mazbatası leffen arz ve takdim kılınmış olmakla ol
babda her veçhile meni fermanı hümayunu hazreti padişahi şeref müte
allik buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei se
naverî terkim kılındı efendim. 
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No: 279 — Harir kozası müsabakası heyeti mümeyyizesi-
nin sureti teşkilile vazife ve hareketlerim 

mübeyyin talimat 

17 şevval 1309, 2 mayıs 1308 

Harir kozası müsabakası heyeti mümeyyizesi Düyunu Umumiye 
İdarei merkeziyesinden gönderilecek bir memur ile müsabakanın icra 
olunduğu mahallin Düyunu Umumiye nazır veya müdür ve müfettişi 
ve heyetin içtima ettiği vilâyet Ziraat ve Nafıa müşaviri ve Harir Da-
rüttalimi Müdürü ve vilâyet Maarif Müdüründen ve vilâyet veya san
cak meclisi idaresi azasından bir zattan mürekkep olacak ve bu heyet 
badetteşekkül şehri nisan iptidalarında valii vilâyet veya mutasarrıfı 
livanın riyaseti tahtında olarak merkezi vilâyet veya sancak hükümet 
konağında içtima edecektir. 

Birinci içtimada heyeti mümeyyize reisi sanisini ve kâtibini intihap 
edecek ve müsabakaya dahil olmak isteyenlerin istidanameleri tetkik 
ve kaydedilecektir. Heyeti mümeyyize kendi dört azasından mürekkep 
bir komisyon teşkil ederek bu komisyon müsabakaya dahil olanlann 
böcekhanelerini böcek beslendiği müddetçe çend defa ziyaret ederek her 
defasında her bir böcekhanedeki bilcümle müşahedatı kayd ve zabt ile 
neticesinde her böcekhane için ayrıca birer rapor tanzimile şeraiti mev-
zuaya tevfikan programda münderiç olan mükâfatın itasını reisi sani 
riyaseti tahtında biliçtima bamazbata heyeti mümeyyizeye teklif eyle
mek vazifesile mükellef bulunacaktır. 

Heyeti mümeyyize şehri eylül iptidalarında biliçtima komisyonun 
teklifatını havi mazbatayı bittetkik verilecek mükâfatı tahtı karara ala
rak buna dair üç nüsha olarak mazbatası bittanzim makamatı aidesine 
göndermekle beraber nüsha tevzii mükâfat gününü tayin edecektir. 

Komisyon heyeti tarafından müsabakaya dahil olanların böcekha
nelerini muayene için her bir mahal müsabakasına mahsus olmak üzere 
ve sekizer bin kuruşu tecavüz etmeyerek vukubulacak masraf ile zirde 
gösterilen masarif at vesaire Düyunu Umumiye Nezareti sandığından 
tesviye kılınacaktır. 

Komisyon heyeti harici ez şehir baid mahaller böcekhanelerini mua
yeneye azimetlerinde meblâğı mezbureden ellişer kuruş yevmiye ala
caklardır müsabakaya dahil olanlar açacaklarını beyan ettikleri tohum
lan nisanın üçünde merkezleri bulunan mahalde işbu komisyona gö-
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türmeğe mecburdurlar. Komisyon işbu tohumlan bilvezin herkestin is* 
mi hizasına miktarlarını kayıd edecektir müsabakaya dahil olanlar to
humlarını her halde nisanın beşinde sıcağa vaz edeceklerdir komisyon 
yevmi mezburda böcekhaneleri ziyaret ederek şu takayyüdata riayet olu
nup olunmadığını reyülayn müşahede edecektir bir böcekhanede bir cins
ten gayri böcek beslemek caiz olmadığı gibi her halde tohumdan çıkıp 
askı gününe kadar (Badandolu) veya (Kadallu) veyahud işbu iki usule 
müşabih usulde yani kerevet üzerinde böcek beslemek elzemdir komis
yon şu tedabir ve kavaide riayet etmeyenleri müsabakaya iştirak etmemiş 
nazarile bakıp müsabakadan hariç bırakacaktır. 

Müsabakaya dahil olan böcekhanelerde beslenen böceklerin müd
deti ömürleri kırk günü tecavüz eder veyahud bir ünsten ibaret olan 
yirmi beş gram tohuma mukabil lâakal elli kdlo Bağdad ve kırk kilo Av
rupa san yaş kozası hasıl edemez veyahud hasıl olan kozadan harir ke
şide olunup bir kıye ham harir istihsali için on kıyeden ziyade yaş koza 
istihlâki iktiza eder velhasıl her hangi bir hastalık müşahede olunur 
ise komisyon böyle böcekhaneleri şayanı mükâfat görmeyecektir. 

Mükâfata kesbi istihkak eden böcekhanelerden akranına faik ve 
fevkalmatlup addolunmak için ol böcekhanelerde böcekleri havalandır
mak ve bir siyakta hararet bulundurmak üzere hususî alât ve edevat bu
lunmak ve beher üns tohumdan altmış kilo sarı Avrupa ve seksen beş 
kilo Bağdad yaş koza alınmak ve bir kıye harir istihsali için sekiz kıye 
üç yüz dirhem yaş koza sarfı iktiza etmesi lâzımdır. 

Komisyon böceklerin askıya çıktıklan günün onuncu gününde bö
cekhanelerde kozaları söktürüp ve bilvezin harman ederek hariri keşide 
için iki kıye yaş koza alup fabrikaya verecektir. 

Harir kozası müsabakası programı 

Memaliki şahanede harir sanatının bir sureti mahsusada mazhan 
teşvikat olması faideden hali olmadığından Düyunu Umumiyei Os
maniye varidatı muhassasa idaresi tarafından Nafıa Nezaretife bilittifak 
her sene memaliki şahanenin harir mahsulü kesret üzere olan merkezleri
nin iki veya üçünde münavebeten küşad olunmak üzere atiyüzzikir mevad 
mucibince koza müsabakası tertib olunmuştur. 

Madde 1 — İşbu müsabakaya dahil olmak üzere intihap olunacak 
harir merkezi dairesi dahilinde en muntazam ve mükemmel böcekhane-
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lerde fenne tatbikan ve şeraiti mebsutaya tevfikan koza yetiştirecek olan 

eşhasa mükâfat iıta olunacaktır. 

Madde 2 — Her müsabaka merkezi için mükâfat iki sınıf üzere mü-
retteb olup birinci müsabakaya dahil olarak aynı böcekhanede lâakal 
yetmiş beş gram ve bundan ziyade tohumdan açılmış olan böcekleri bes
leyen zevata mahsustur işbu sınıfta mazharı mükâfat olan eşhasa tevzi 
olunmak üzere heyeti mümeyyizenin yedi ihtiyarında olarak altın yüz 
kuruş hesabile yedi yüz kuruşluk bir ve beşer yüz kuruşluk üç aded hur-
debin ile altı bin kuruştan ibaret bir meblâğ bulunacaktır ikinci sınıf da
hi müsabakaya dahil olup aynı bir böcekhanede yirmi beşten yetmiş beş 
grama kadar tohumdan çıkmış böcekleri besleyen zevata münhasır olup 
bunlar meyanında şayanı mükâfat olanlara tevzi olunmak üzere kezalik 
heyeti mümeyyizenin yedi ihtiyarında beş yüz kuruşluk bir ve dörder yüz 
kuruşluk dört aded hurdebin ile yedi bin beş yüz kuruştan ibaret bir 
meblâğ bulunacaktır. 

Madde 3 — Mükâfata kesbi istihkak etmiş olan eşhas meyanında 
böcekhane ve hasıl olan neticesi şeraiti malûmeye tevfikan akranına 
faik fevkal matlup derecede olduğu tahakkuk eden zata hurdebin ve mü
kâfatı naktiyeden maada heyeti mümeyyize kararile reis tarafından mer
cii aidine edilecek inha üzerine başkaca bir kıta sanayi madalyası ihsan 
buyrulacaktır. 

Madde 4 — Tevzii mükâfat resmi müsabaka icra olunduğu senenin 
eylülünde ve bulunduğu vilâyet veya sancak merkezinde valii vilâyet 
veya mutasarrıfı liva riyaseti tahtında ve erkânı hükümet ve heyeti mü
meyyize ve muteberan ve eşrafı mahalliye hazır olduğu halde icra oluna
caktır. 

Madde 5 — Müsabakaya dahil olmak isteyen eşhasın takdim edecek
leri istidanameler müstedilerin gayet açık yazı ile isim ve mahlasını ve 
ikametgâhını ve açtırılan tohumların miktarile böcekhanelerin bulundu
ğu mahalleri cami olmak üzere nihayet şehri şubat gayesine kadar bulun
dukları mahallin Düyunu Umumiye Nezaret veya müdüriyetine ita ile 
buradan dahi badettasdik velkayd derhal nezareti umumiyeye irsal olu
nur. 

Madde 6 — Müsabakaların neticesi Dersaadet ve vilâyet gazeteleri 
ile neşir ve ilân kılınacaktır. 
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No: 280 — Hayvanat resminin ilgasile Dersaadette sarf 
edilen nallardan kemafissabık damga resmi 

istihsali hakkında iradei seniye 

18 şevval 1309, 2 mayıs 1308 

Araba ve binek ve yük hayvanatı nalları üzerine mukaddema mevzu 
olan resmin ilgasile ana bedel bu misillû hayvanattan resmi muayyen 
ahzı zımnında ba iradei seneyei cenabı padişahi bir nizamname neşir 
olunmuş isede işbu resmin istifası kabil olamayacağı bittecrübe sabit 
olmasına mebni mezkûr hayvan resminin doksan iki senesinden itibaren 
ilgası ile dahili memalikte imal olunan ve Avrupadan getirilen nalların 
Dersaadette sarf edilenlerinden tabaai devleti aliye ve ecnebiyeye şamil 
olmak üzere kemafissabık damga resmi istihsal olunmasına dair 8 receb 
1293 tarihinde makamı sadaretten şehremaneti celilesine yazılan tezkere 
hulâsasının derdesti tertib olan düstura derci tezekkür olunduğuna 
dair Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden kaleme alınan mazbata leffen 
arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile iradei seniye 
cenabı padişahî şeref sudur buyrulur ise hükmü âlisi infaz olunacağı 
beyanile tezkerei senaveri tanzim olundu efendim. 

No: 281 — Ebniye nizamnamei atiki veçhile muamele 

olunmasına dair iradei hususiye 

18 şevval 1309, 3 mayıs 1308 

Ebniye nizamnamei cedidinin tatbikatınca görülen müşkülâttan 

dolayı bazı cihetlerinin tadili lüzumuna mebni mümkün mertebe halka 

iraei teshilât olunmak ve ebniyenin sirayeti harik mahzurundan vika

yesine delâlet edecek kuyudu şamil olmak üzere nizamnamei mez

kûrun kabilülicra bir hale ifrağı zımnında devair mimarile sair er

babı vukuftan mürekkeb bir komisyon teşkili ve nizamnamedeki sehvin 

tashihi Şûrayı Devletten verilen mazbata ve meclisi vükelâca cereyan 

eden müzakere üzerine evvelce arz ve istizan kılmmış ise de tadilâtı 

muktaziyenin icrası zamana mütevakkıf olup ebniye inşa edecek olanlar 

maddei nizamnameye tevfikan inşaya kudretyap olamadıkları cihetle 

terki inşaata mecbur olmalarile varidatça tenakus hasıl olacağı ve şu 
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hal bir takım amelenin işsiz kalması mahzurunu mucib bulunduğu şeh
remaneti celilesinden iş'ar kılınmış olmasına ve filhakika mevsimi inşa
atta ebniye inşasının teehhürü ahalice baisi zarar olup amele için dahi 
müşkilâta sebeb olacağı derkâr bulunmasına nazaran bir taraftan tadi
lâtı muktaziyenin keyfiyeti icrası emaneti müşarünileyhaca tetkik ile 
Şûrayı Devlet ve meclisi vükelâca dahi badelmüzakere arz ve istizan 
olunmak üzere emanetin roütaleası veçhile şimdilik nizamnamei atik 
veçhile muamele ifası istizanına dair residei desti tevkir ve icabı olan 
17 şevval 1309 tarihli tezkerei hususiyei sadaretpenahileri manzuru âli 
olarak aız ve istizan olunduğu veçhile icrayı icabı hususuna iradei seniyei 
cenabı padişahi müteallik ve şeref sudur buyrulmuş olmakla olbabda 
emrü ferman hazreti menlehül emrindir. 

a 

No: 282 — Osmanlı sigorta şirketi 
umumiyesi nizamnamesi 

5 zilkade 1309, 19 mayıs 1308 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve unvanı ve maksadı 
ve müddeti beyanındadır 

Madde 1 — Şirketi Umumiyei Osmaniye ve Dersaadet su şirketinin 
müessisi Terno bey ve banker Mösyö Rene Boddivi tarafından «Osmanlı 
Sigorta Şirketi Umumiyesi» unvanile ve kavanin ve nizamatı Devleti Ali-
yeye tâbi olmak şartile hisse üzerine bir osmanlı anonim şirketi teşkil 
edilmiştir. 

Madde 2 — Şirketin merkezi Dersaadette olacak ve Memaliki Os
maniye ile diyarı ecnebiyede şubeleri bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin maksadı gerek diğer sigorta şirketlerile me
maliki Osmaniye ve gerek diğer diyarı ecnebiyede doğrudan doğruya 
bilmüşareke her nevi sigorta muamelâtının icrası ve alelhusus harikten 
ve berren ve bahren nakliyattan tevellüd edecek haşaratı tazminen as* 
babı akar ve emtianın temini ve hayatı beşeriyenin her suretle sigortaya 
vaz'ı hususlarından ibarettir. 

Şirket zikrolunan sigortaların kâffesini veyahut bir kısmını kra 
etmeğe vesair her nevi sigortaya müteallik muamelâtta bulımmağk 
muhtardır. 
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Madde 4 — Şirketin bazı esbabdan dolayı feshi veya temdidi müd
deti misillû bir hal vukua gelmedikçe müddeti işbu nizamnamenin ca
nibi hükümeti seniyeden tasdiki tarihinden itibaren otuz seneden ibaret 
olacaktır. 

ÎKÎNCÎ FASIL 

Şirketin sermayesi ve hisse senedatı beyanındadır 

Madde 5 — Şirketin sermayesi dört yüz kırk bin osmanh altının
dan veya dört yüz bin ingiliz lirasından veyahut on milyon franktan 
ibaret olup beheri on bir osmanh altınlık veya on ingiliz liralık veyahut 
iki yüz elli franklık kırk bin hisseye münkasemdir. 

Heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüzde elli nisbetinde tezyide 
salâhiyeti olacaktır. 

Hissedaramn bu babda tedavüle çıkarılacak yeni senedatı iştira 
etmek için hakkı rüçhanı vardır. 

Madde 6 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve dörtte biri nakten 
istihsal olunduktan sonra sureti katiyede teşekkül etmiş addolunacak ve 
böyle tamamının imzaeile dörtte birinin istihsal olunduğu usulüne 
tatbikan Ticaret ve Nafıa Nezaretine karşı isbat olunmak meşrut olacak
tır ve tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin nıs
fının tediyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvakkate senedatı 
asliyeye tahvil edilecektir. Şirket hisse senedatının bir tarafı Türkçe 
ve diğer tarafı Fransızca ve elsinei saire ile tanzim olunacaktır. Ser
mayenin berveçhi muharrer baki dörtte üçü şirketin ihtiyacatma göre 
meclisi idarenin kararile Dersaadette ve sair mahallerde resmî ve gayri 
resmî gazellerle otuz gün evvel Mân ile taleb olunacaktır. 

Madde 7 — Hisse senedatı bedeli muharrerinin nısfı tediye edil
dikçe ashabının namına ve nısfı mezkûrun tediyesinden sonra hamiline 
aid olmak üzere muharrer bulunacaktır. Gerek senedatı muvakkate ve 
gerek senedatı asliye koçanlı bir defterden ihraç olunup işbu senedler 
sıra numarasını ve meclisi idare azasından ikisinin imzasını ve şirket 
mühürünü şamil olacaktır. 

Nama muharrer senedatın havale ve furuhtu ferağ usulü ile ve 
hâmiline aid senedatın havale ve furuhtu senedatın tevdiile icra olunur. 
Nama muharrer hisse senedatının ferağı meclisi idarece kurai 
hafiye ve ekseriyeti âra ile ittihaz olunacak karara mütevakkıf olacak 
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ve meclisi idare emri ferağa muvafakat eylemediği takdirde sebebini be
yana mecbur olmayacaktır. Meclisi idarece ferağına mezuniyet verilen 
hisse senedatının şirket defatirince muamelei kaydiyesi meclisi mez
kûr marifetile icra olunacak ve ziri müşteri ile bayi ve meclisi idare 
azasından bir zat tarafından imza kılınacaktır ve emri ferağ senedata 
şerh verilecektir. 

Gerek nama muharrer ve gerek hâmiline aid senedatın havale ve fu
ruhtu maddesile bayiin mesuliyeti sakıt olur her bir hisse senedi teda
vüle çıkarılan senedat adedine nisbeten şirketin mevcudatile taksimi te-
mettüatında bir sehme mutasarrıf olmak hakkını şamildir. 

Madde 8 — Hisse senedatı şirket nazarında kabili inkısam değil
dir bir veya müteaddid hisseler için talib sıfatile kaydedilenler veyahut 
bunların mutasarrıfı bulunanlar işbu nizamname ile heyeti umumiye 
kararlarını kabul etmiş addolunacaklardır. 

Ve bir hissedarın varis veya dayinleri hiç bir vesile ile şirketin 
emval ve emlâkinin tahtı hacze vazını taleb ve şirketin umuru idaresine 
hiç bir veçhile müdahale edemezler ve istifayı hukuk için şirketin sene 
muhasebe defatiri ile heyeti umumiyenin kararlarını kabule mecburdur
lar. 

Madde 9 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmayan hisse 
senedatının sahiplerinden teahhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete 
hacet kalmaksızın tekasHin hululü gününden itibaren senevi yüzde altı 
hesabile güzeşte ahzolunacaktır. 

Madde 10 — Şirketin tekasiti vaktile tediye edilmeyen senedat as

habı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi satmağa salâhiyeti 

olacaktır ve bu makule satılması lâzım gelen senedatın 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 senedatı mezbureyi Der
saadet ve Paris borsalarında henüz alınıp satılması kabul olunmamış 
ise müzayede tarikile sattıracaktır ve bu veçhile furuht olunan senedat 
iptal olunacak ve müşterilere eski senedlerin numaralarını havi olmak 
üzere yeni senedat ita kılınacaktır. Şirketin matlubu tevkif olunduktan 
sonra fazlası satılan hisse senedatının ashabına ita ve esmanı mezkûre 
şirketin tesviyei matlubuna kifayet etmediği takdirde noksanı kendisin
den taleb ve istifa olunacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idaresi beyanındadır 
İdare meclisi 

Madde 11 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafından 
intihab ve tayin olunan dokuz azadan mürekkeb bir meclisi idareye 
ihale olunacaktır. Şu kadar ki ilk beş sene müddet için teşekkül eden 
meclisi idare heyeti Şirketi Umumiyei Osmaniye Bankası Vekili ve Ter-
no bey ve Mösyö Rene Boddivi ile mezkûr banka tarafından intihap ve 
tayin olunacak diğer altı azadan ibaret olup bunların tasdiki memuriyet-
leri heyeti umumiyenin tasvibine mütevakkıf olmayacaktır. 

Madde 12 — Maddei sabıka ahkâmına tevfikan beş sene için tayin 
olunan azanın müddeti memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi 
idareye intihab olunacak azanın ilk iki senenin hitamında kur'a ile ve 
müahharan kıdem itibarile sülüsü çıkarılarak yerlerine aharları inti
hab ve tayin kılınacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar intihabı caiz 
olacaktır. 

Madde 13 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi olup 
fakat lâakal ayda bir defa Dersaadette toplanması lâbüddür. Müzakera-
tın muteber olması için azanın lâakal nısfından ziyadesinin bizzat hu
zuru lâzımdır. Meclisi idarenin kararları hazır bulunan azanın ekseriyeti 
arasile ittihaz olunacak ve tesavii âra vukuunda meclis reisinin bulun
duğu taraf müreccah tutulacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idare azasından her birinin şirketin iki yüz 
aded hisse senedine malik olması lâzımdır. 

Senedatı mezkûre şirketin sandığına tevdi olunacak ve müddeti me
muriyetleri zarfında satılmayacak ve bunların üzerine furuhtu caiz ol
madığını mübeyyin bir damga vurulacaktır. 

Madde 15 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının vefatı veya 
istifası vukuundan veya sair bir sebebden dolayı bir veya bir kaç aza 
yeri münhal kalırsa meclisi idare anların yerine muvakkaten aza tayin 
eyliyecek ve intihabı kat'î gelecek heyeti umumiye tarafından icra oluna
caktır. 

Madde 16 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis ve reis 
vekili intihab eder ve reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet etmek üzere 
azadan birini tayin edebilirler. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından memaliki ecnebiyede bulu-
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nanlar veya muvakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendi
lerine vekâlet etmek üzere azadan birini tayin edebilirler. 

Şukadarki vekâlet edecek azanın kendi reyinden başka birden ziya
de reyi olamayacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidarı tammı haizdir. 

Ve şirket sermayesinin istimaline ve hissedaran tarafından itası 
lâzım gelen tekasitin istihsaline nezaret eder. 

Ve mevcud mebaliğin sureti istimalini tayin eder ve şirket müdürü 
ve acentaları ile memurini sairesini nasb ve tayin ve azletmeye mukte
dirdir ve bunların maaşat veyahut yevmiyelerini ve hini hacette itası 
lâzım gelen teminat akçelerinin miktarını ve memuriyetinin derecei ve-
zaifini tayin eder ve münasib gördüğü şehirlerde acente merkezleri veya
hut şubeler tesis ve küşad eder. 

Ve umuru idarenin sureti icrasına dair hususî nizamnameler tan
zim ve doğrudan doğruya ve diğer sigorta şirketlerile bilmüşareke icra 
olunacak sigorta muamelâtının sureti cereyanına dair mukavelât akdeyler. 

V e bir tehlikenin şirket hesabına olarak temini için iktiza eden 
meblâğın mikdarını tayin ve tahdid eder. 

Ve şukadar ki hiç bir vakit bilmüşareke icra olunan sigortalar için 
tayin kılınan mebaliğin miktarı tenzil edildikten sonra bir iş için şirke
tin sermayei itibarisinin yüzde üçünü mütecaviz bir meblâğ ile sigortaya 
mezuniyet veremiyecektir. 

Meclisi idare harik sigortası muamelâtında tonozlu hanlar ve 
yahut bunların derunundaki emtia ile esham ve gurupu nakliyatı misillû 
bazı şeyleri lüzum gördüğü takdirde haddi muayyenden fazlaca bir 
meblâğ ile sigortaya vaz etmek için müdüre mezuniyet ita edebilecektir. 
Meclisi idare mesalihin sureti cereyanına nezaret ve muamelâtı lâzımeyi 
istihsal eder. 

Ve muhasebe defatirini ve vezne muamelâtını ve şirketin eshamını 
teftiş ve muayene eyler. 

Ve şirketin muhasebatını rüyet ve tetkik ve tanzim edeceği lâyiha 
ile heyeti umumiyeye ita ederek safî temertüün tevziini teklif eder ve 
şirkete lâzım olan emlâki isticar veyahut mubayaa tarikile tedarik eder 
ve lüzum gördüğü halde heyeti umumiyeyi davet edip ita edeceği ka
rarların icrasına nezaret eyler. 
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Ve güzeşte ve temettü kuponlarının hissedarana ne zaman tediye 
olacağını tayin eder. 

Madde 19 — Meclisi idare umuru mahsusu ve bir müddeti muay
yene 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. 

Madde 20 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt varakasına kayıd 
olunur ve ziri reis ile azadan biri ve zabıt varakasını tanzime memur olan 
kimse tarafından imza edilir işbu zabıt varakalan aynile defteri mahsu
suna naklolunur zabtın sureti veya bir fıkrai muhricesi muteber olmak 
için reis veya vekili tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 21 — Meclisi idare azası temettüü safiyeden ahzedec ekleri 
hisseden başka mecliste hazır bulunacakları günler için ücret dahi ah-
zedeceklerdir işbu ücretin miktan heyeti umumiye tarafından tayin kı
lınır. 

Madde 22 — Meclisi idarenin her sene hafi kura tarikile azasın
dan sureti mahsusada tevkil edeceği iki zat şirketin müdürile birleşerek 
atide vezaifi tayin ve tahdid kılman nezaret heyetini teşkil ederler. 

Nezaret heyeti 
Madde 23 — Nezaret heyeti mütemadiyen mesalih ve muamelâtı 

şirketin sureti cereyanını teftiş eder. 
Ve şirketin bilcümle acentalarile memurini nezaTeti tahtında olup 

bunlan badehu keyfiyeti meclisi idareye beyan etmek üzere azleder ve
yahut işden el çektirir ve meclisi mezkûr kararıannın temamen mevkii 
icraya vaz edilmesine nezaret eder. 

Şirketin nukudu mevcudesinin sureti istimalini tayin ve haşaratı 
berriye ve bahriye bedelâtımn tediyesi için emir ita eder ve meclisi ida
reyi hini hacette sureti fevkalâdede olarak içtimaa davet eder. 

Madde 24 — Nezaret heyeti umur ve mesalihi şirketin hüsnü inti
zamı için lüzum gördüğü şeyleri meclisi idareye beyan eder ve meclisi 
mezkûrun heyeti umumiyeye ita etmesi lâzım gelen lâyihalar ile muva
zenei hesabiyeyi tanzim eyler. 

Madde 25 — Nezaret heyeti haftada iki defa muntazaman akdi iç
tima eder. Ve şirket müdürü tarafından vuku bulan davet üzerine baş
kaca dahi içtima eder. 
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Nezaret heyeti azasının birinin gaybubetinde meclisi idare azasın
dan biri ona vekâlet edebilir. 

Madde 26 — Nezaret heyetine tayin olunan meclisi idare azası ic
rayı memuriyet ettikleri günler için idare meclisi azasına ita kılınan 
ücret kadar ücret ahzedeceklerdir. 

Müdürü şirket 

Madde 27 — Müdür meclisi idare tarafından nasb ve tayin olunur. 

Madde 28 — Müdür mesalihi şirketin tesviyesi ve meclisi idare ve 
nezaret heyeti kararlarının infaz ve icrası ve tahsilata nezaret etmekle 
mükelleftir. Ve şirket namına tediyat eder. 

Ve maiyetinde bulunan memurin muamelâtının usul ve kaidesine 
tevfikan icrasına nezaret eder. 

Ve sigortaların hususî şeraitini tayin eder. 

Ve vuku bulan haşaratı berriyenin tazminini ve şirketin acente ve 
memurlarının tayin ve azillerini nezaret heyetine bildirir ve alelûmum 
muhaberatı icra ve acentalara havale olunmayan sigorta mukavelena
melerini imza eder. 

Ve meclisi idare tarafından tayin olunan mikdarı tecavüz eden bir 
meblâğ ile sigortaya vaz'ı lâzım gelen emlâk ve eşyayı bilmüşareke 
teminata rapt eyler: 

Ve kezalik sigortalı emlâk ve eşyadan tamamen şirket hesabına 
hıfzını tehlikeli ad ettiği emlâk ve eşyayı ahar sigorta şirketlerile müş
tereken temin eder ve umum ile olan muamelâtta şirketin vekâleti sıfa
tını ve şirket namına mahakim huzurunda müddei ve müddeaaleyh sıfat
lan ile ikamei dava ve müdafaa salâhiyetini haizdir. 

Madde 29 — Sigorta mukavelenameleri müstesna olmak üzere şir
ketin muhaberat evrakile poliçelerin ve şirketin mesuliyetini m üste İzim 
olan sair bilcümle evrakın mudi randan maada nezaret heyeti azasından 
birisi veyahut bulunamadığı halde meclisi idare azasından diğer birisi 
tarafından imzalanması mecburidir. Sigortaya müteallik evrakın bir 
tarafı Türkçe muharrer olması şarttır. 

Madde 30 — İşbu nizamnamede tadad olunan her bir hususta ne
zaret heyeti ile müdürü şirketin vezaifi meclisi idare tarafından mahsus 
bir nizamname ile tayin olunacaktır. 

Madde 31 — Müdürün esnayı gaybubetinde veya manii zuhurunda 
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meclisi idare azasından birisi veyahut meclisi mezkûr tarafından bu is 
için tayin olunan memur kendisine muvakkaten vekâlet eder. 

Madde 32 — Müdür veya kendisine vekâlet eden memur meclisi 
idarede hazır bulunur ve isticvab olunduğu vakit beyanı efkâr edebilir ve 
bunlar nezaret heyetinde dahi hazır bulunup esnayı müzakeratta rey ita 
ederler. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 33 — Sureti muntazamada akdi içtima eden heyeti umumiye 
bilcümle hissedaranın vekilidir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye her senenin ilk altı mahı zarfında su
reti adiyede Dersaadette akdi içtima eder ve meclisi idare icab ettikçe 
heyeti umumiyeyi sureti fevkalâdede olarak akdi içtimaa davet eder. 

Madde 35 — Heyeti umumiye asaleten veya vekâleten lâakal on 
hisseye malik olan hissedarandan mürekkeb olacaktır. 

Heyeti umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan 
hissedarandan her birinin her on hisse için bir reyi olacak ve şu kadarki 
ondan ziyade reyi olamayacaktır. 

Madde 36 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir mah evvel 
gazetelerle ilân olunacaktır. 

Madde 37 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten 
şirket sermayesinin bir rubuna müsavi hisse senedatana malik hissedarlar 
hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur. 

Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedaranın mutasarrıf ol
dukları hisselerin salifüzzikir bir rubuna müsavi olup olmadığı anla
şılmak üzere hisse senedlerini on gün zarfında meclisi idare tarafından 
irae olunacak mahallere teslim etmeleri davetnamelerde ihtar oluna
caktır. 

işbu heyeti umumiyenin defai ulâ içtimaında hazır bulunan his
sedaranın hamil oldukları hisse senedatının mikdarı derecei kifayede 
olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet edilir. 
İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin mikdarı ne 
olur ise olsun derdesti müzakere olan mevad baklanda icrayı müzakerat 
edeceklerdir. Ve bu veçhile cereyan eden müzakerat mer'i ve muteber 
olacaktır. Birinci içtima ile ikinci içtima beynindeki müddet on beş gün-

T. 1 C « F. 77 
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den dun ve bir mahdan ziyade olamayacak ve ikinci içtimain davetna
meleri on beş gün evvel neşredilecektir. 

Madde 38 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder. Ve 
reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birisini reis 
vekâletine tayin ederler. 

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 tara
fından tayin olunur. 

Madde 39 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata ekseri
yeti ara ile karar verilir. 

Müzakere olunacak mevaddın cetveli meclisi idare tarafından tan
zim edilir işbu cetvele dahil olmayan hususat heyeti umumiyede müza
kere olunamaz. 

Madde 40 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki için gerek 
hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddid müfettiş tayin eder. 

Madde 41 — Heyeti umumiye şirketin umur ve mesalihine dair her 
sene meclisi idare tarafından takdim olunan lâyiha ile hesabata dair 
müfettişler tarafından verilen raporu mütalea ve hissei temettüü tayin 
eyler. Ve tebdili iktiza eden meclisi idare azasının yerlerine diğerlerini 
nasbeder. 

Ve şirketin dahili cetvel bulunan bilcümle umur ve hususatı hakkın
da bilmüzakere kararı kat'î ita ve meclisi idarenin icab eylerse iktidarını 
tevsi eyler. Fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten hazır bulunan 
sermayedaranın lâakal sülüsanına müsavi bir ekseriyeti ara olmadıkça 
sermayenin tezyidi hususuna karar verilemez. 

Madde 42 — Heyeti umumiyenin zabtolunan müzakeratı bir def
teri mahsusa kayıd ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa me
mur olanlar ve kâtip tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her İÇ-
timaında hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhlarını ve her 
birinin hamil olduğu hisselerin miktarını mübeyyin bir cetvel tanzim ve 
mevcud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü varaka
sına rabt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 43 — Heyeti umumiyenin lieclilihtiyac ibraz olunacak zabıt 
sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya vekili tarafından 
imza edilir. 
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Madde 44 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâmı
na tevfikan verilecek kararların kabulü gaib olan veya muhalif reyde 
bulunan ve rey itasına salâhiyeti olmayan hissedaran için dahi mecburi
dir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve temettüatın sureti taksimi ve ihtiyat 
akçesi beyanındadır 

Madde 45 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından bed ' 
ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat birinci senei 
maliye müstesna olarak şirketin sureti katiyede teşkili tarihile ertesi 
kânunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şamil olacaktır, 
meclisi idare her sene nihayetinde şirketin matlûbat ve düyunaunı mü
beyyin bir defteri umumî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini 
ve hesabatı heyeti umumiyenin içtimaından kırk gün evvel irae ve tebliğ 
edecek ve hini içtimai nda meclisi idarenin bir kıta lâyihasile takdim edi
lecektir heyeti umumiyeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her his
sedar mezkûr evrakı mütalea ve muayene edebilir. 

Madde 46 — Sal muvazenei hesabiyesinin tanziminde cari olan si
gorta mukavelâtı için istihsal olunan sigorta ücreti dahili hesap edilme
yecektir. Ve kânunuevvelin otuz birinci gününe kadar tesviyesi icab edip 
henüz tediye olunmayan sigorta ve haşarat bedelâtı ashabının taleb ede
ceği miktarda olarak düyun defterine idhal edilecek ve o müddette ta
leb olunmayan sigorta ve haşarat bedelâtı en sonra alman haberlere 
kıyasen fazlaca takdir edilerek dahili defter olunacaktır. 

Fakat işbu iki surette bilmüşareke tahtı temine aldırılan mebaliğ 
tenzil olunarak fazlasından şirkete terettüb edecek mebaliğ şirketin dü
yun defterine kayıd edilecektir ve kıymeti kabili tebeddül olan şirketin 
kâffei eshamı kânunuevvelin otuz birinci günü piyasası fiatile varidat 
cihetine kayıd olunacaktır. 

Madde 47 — Sal muvazenesinde görülen temettüatı safiyeden evvel 
be evvel hisse üzerine tediye olunan meblâğın senevî yüzde beş güzeştesi 
tesviye olunmak için icab eden meblâğ badelifraz kusurunun yüzde yir
mi beşi ihtiyat akçesine ve yüzde on beşi müessisler hisselerine ve yüzde 
beşi meclisi idareye ve yüzde beşi dahi meclisi idarenin münasib gör
düğü nisbetle müdür ile memurini şirkete tahsis ve kusur yüzde ellisi, 
temettü namile hissedarana tevzi olunacaktır. 



1220 

Güzeşte ve temettü bedelâtı her sene temmuzun birinci günü bir 
(cek) üzerine şirket sandığından hissedarana tevzi olunacaktır. 

Madde 48 — Şirket sermayesinin dörtte biri istihsal olunduktan ve 
kırk yedinci madde mucibince tefrik olunacak ihtiyat akçesi kırk dört 
bin osmanlı altınına veya kırk bin İngiliz lirasına veyahut bir milyon 
franga baliğ olduktan sonra bu nam ile akçe tefriki lâzım gelip gelme
yeceği ve lâzım geldiği halde ne nisbette akçe tefrik olunmak iktiza 
edeceği heyeti umumiye tarafından kararlaştırılacaktır. Ancak serma
yenin dörtte birden sonra tezyidine karar verildiği takdirde ihtiyat ak
çesi müstahsal sermayenin nısfına baliğ oluncaya kadar yüzde on beşten 
aşağı olmamak üzere heyeti umumiye tarafından tezyid olunacaktır. 

Madde 49 — İhtiyat akçesi kırk dört bin Osmanlı altınına yani 
kırk bin ingiliz lirasına baliğ olupta vukua gelen zararların kapatılması 
için bundan bir mikdar tenzil olunduğu halde mezkûr akçe mikdarı 
muayyenine baliğ oluncaya kadar temettüatı safiyeden yüzde yirmi beş 
nisbetinde tevkifat icra kılınacaktır. 

ALTINCI FASIL 

Müessiflerin hissesi beyanındadır 

Madde 50 — Bin aded müessis hissesi ihdas olunmuştur işbu hisse 
senedatı hamiline aid hisse şeklile alâkadarana tevzi olunacaktır sene
datı mezkûre ashabı mesalihi şirkete hiç bir gûna müdahaleye hakkı ol
mamak şartile işbu nizamnamenin kırk yedinci maddesinde gösterildiği 
veçhile şirket baki kaldıkça temettüatı seneviyenin yüzde on beşini ah-
zedecektir. Senedatı mezkûre ashabının hiç bir halde şirketin mevcuda-
tile ihtiyat akçesinin hiç bir kısmı üzerine bir gûna hakkı tasarrufları ol
mayacaktır ve ileride hiç bir vakit başka müessis hisseleri ihdas olun
mayacaktır. 

YEDİNCİ FASIL 

Şirketin temdidi müddeti ve kat'ı muamelâtı 
beyanındadır 

Madde 51 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeb ile olur ise 
olsun heyeti umumiyeyi içtimaa davet ile şirketin müddetinin temdidini 
veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahud sair bir şirket ile birleşmesini 
teklif edebilir şu kadarkd temdidi müddet ile şirketin sair şirket 
ile birleşmesi maddeleri hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 
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Madde 52 — Meclisi idare şirket sermayesinin tediye olunan kıs
mının nısfı zayi olduğu halde şirketin feshine veya devamına karar ve
rilmek üzere heyeti umumiyeyi davet eder. 

Madde 53 — Şirketin müddeti münkaziye 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 bi t 
veya bir kaç memur tayin edecektir heyeti umumiye şirketin mevcud ol
duğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar ve 
salâhiyetini istimale devam edecektir. 

Kat'ı muhasebe memurları heyeti umumiyenin kararı ve hükümeti 
seniyenin müsaadesi ile şirketi mefsuhanın hukuk ve senedat ve taahhü-
datını diğer bir şirkete veya ahar bir kimseye devir ve ferağ veyahut 
henüz cereyan etmemiş müddetlere nisbeten sigorta ettirenlerden alınan 
mebaliği iade edebilecektir. 

Madde 54 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen husu-
sata karar verilmek üzere davet edilecek heyeti umumiyede şirket ser
mayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil hissedaran hazır 
olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve muteber olamaz. 

No: 283 — Ziraat Bankası nizamnamesine tezyilen 30 
muharrem 1308 ve 3 eylül 1306 tarihinde neşrolunan 

mevaddı nizamiyeye tezyil olunacak 
maddei nizamiye 

8 zilkade 1309, 22 mayıs 1308 

Ziraat Bankası nizamnamesine tezyilen 30 muharrem ve 3 eylül 1306 
tarihinde neşrolunan mevaddı nizamiyenin beşinci ve altıncı ve yedinci 
ve sekizinci ve dokuzuncu ve on birinci maddelerinde muharrer ahkâm 
tarihi mezkûrdan evvel Ziraat Bankası nizamnamesi mucibince Ziraat 
bankalarından emvali gayri menkule irtihan veya tefemığ olunarak ge
rek müceddeden vuku bulan ve gerek mülga menafi sandıklarından mü-
devver ikrazattan emvali gayri menkule irtihan veya teferrüğile sened-
leri teodid edilip vadeleri mevaddı müzeyyelei roetkûrenin neşri tari
hinden sonra hulul eden mudayenata dahi şamil olacaktır. 



1222 
No: 284 — Girit Ceziresi mahakimine mahsus Usulü Muhake

matı Hukukiye Kanununun bazı maddelerini tadilen 
Kaleme alınan mevaddı kanuniye 

18 zilkade 1309, 1 haziran 1308 
Madde 17 — Sebkeden iki maddede zikrolunan ahvalde tayini sa

lâhiyet için arzuhal verildiği surette salâhiyet meselesinin faslü has-
mine kadar beyinlerinde ihtilâf vuku bulan meclisi idare ve mahkeme 
veyahut iki mahkemeden hiç birisi rüyeti davaya devam ve itayı hüküm 
ve ilâm edemez. 

Fakat tayini salâhiyet meselesi üç gün zarfında hal olunmak lâzım 
gelir şayet bu müddet zarfında halli mesele olunamadığı ve davanın 
niyetine başlamış olan mahkeme veya meclisi idarece kabili tehir olma
yacak veyahut tehiri tarafeyne muzır olacak bir tedbir ittihazına lüzumu 
sahih göründüğü halde sudur edecek salâhiyet kararı davanın merci
ini tebdil ederse hükmü kalmamak üzere o mahkeme veya meclisi idare
den bir kararı muvakkat verilebilir. 

Madde 19 — Ceraimden mütevellit hukuku şahsiye davaları maha
kimi hukuk i yede dahi rüyet olunabilir. Fakat mahkemei cezaiyece ceza 
davası netice pezir olmadıkça hukuku şahsiye davası mahakimi huku-
kuk i yede rüyet olunamaz. 

Madde 20 — Bir davanın mahkemei hukukiyede rüyet olunduğu es
nada hukuku umumiye davasını istilzam eder bir şey zuhur ederse 
evrakı derhal müddeiumumiye tevdi edilerek mütaleası istifsar olu
nur işte mucibi ceza bir hal olduğu ve delâil ve emaratı bulunduğu 
halde müddeiumumi hukuku umumiye davasını ikame edeceğim yine 
o mahkemeye ba mütaleaname beyan ile evrakı mahkemeye iade ey
ler, mahkeme bu mütaleanameyi ahzettikten sonra hukuku umumiye 
davasını istilzam eden keyfiyet esas davaya müessir ise davanın tehiri 
niyetine ve esas davaya bir gûna tesiri olamadığı takdirde devamı muh-
kemeye karar verir. 

Madde 21 — Hukuk ve ticaret davaları cezirede bulunan mahakimi 
adliyede fasıl ve rüyet olunur. Tarafeyni mütehasimin de davalarının 
rüyetini taraflarından intihab olunacak hakemlere havale etmeğe mu
vafakat ettikleri halde davayı vakıa işbu hakemler marifetile tesviye kılı
nır. 

Madde 24 — ©ir hakimin reddi taleb olunduğu halde ol hakimin 
bulunduğu mahkeme mülâzimlerinden biri onun yerine kaim olarak 
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mahkeme heyeti ikmal olunduktan sonra reddi hakim istidası teşkili 
tarafeyn olunmaksızın evrakın tetkikile tahtı hükme alınır. 

Bir bidayet heyetinden iki ve bir istinaf heyetinden üç hakimin reddi 
taleb edilip ve esbabı reddiye mevcud olupta reddine karar verilirse 
davanın ahar mahkemeye nakli müddeiumumi tarafından istida kılın* 
mak lâzım gelir. Reddi hükkâm nizamnamesinin işbu madde hükmüne 
mugayyir olmıyan cihetleri bakidir. 

Madde 27 — Hükkâm ve memurin ve ketebe ve hademei maha-
kimden biri bir özrü makbule müstenit olmaksızın bir hafta müddet 
ifayı vazifeden imtina ederse müstafi addolunur. Ve mensub olduğu 
mahkeme ıslâhı teşkilât nizamnamesinde muharrer usul dairesinde reis 
ve müddeiumumisinin müdellelen yazacakları takriri müşterek üzerine 
yerine diğeri tayin kılınır. İfayı vazifeden imtinalan hasebile tebdil 
olunanlar aza veya mülâzimlerinden ise tarihi tebdillerinden itibaren 
iki sene ve ketebe ve hademeden ise bir sene mürur etmedikçe tekrar 
memuriyete tayin olunamazlar. 

Madde 43 — Bir mahkemeden vuku1 bulacak kâffei tebligat icra 
mübaşirleri marifetile icra kılınır. 

Madde 44 — Bir mahkemeden vuku bulacak tebligata mevcud olan 
icra mübaşirleri kifayet etmediği ve kabili tehir olmıyacak bir muame
le! tebliğiye zuhur eylediği takdirde reisi mahkeme tensib edeceği kim
seyi ba varakayı mahsusa muvakkaten mübaşir tayin edebilhr. Ve o kim
se yalnız memur olduğu muamelei tebliğiyeyi ahkâmı kanuniye daire
sinde ifada icra mübaşiri sıfatını iktisap etmiş olur. Fakat reisi mahkeme 
tarafından verilen varaka tebliğnameye merbut olmak lâzımdır. 

Madde 66 — Muhakemei aleniyede gürültü vukuuna sebeb olanla
rın muhakeme odasından dışarıya çıkarılması reisi mahkeme tarafından 
emrolunabilir. Verilen evamir ve tenbihata muhalefet edenleri veyahut 
mahakime lâyik hürmet ve riayeti mahsusayı her ne suretle olursa ol
sun ifa eylemeyenleri yirmi dört saat tevkif ettirmeye reisi mahkemenin 
salâhiyeti vardır. Böyle muamelei gayri lâyikaya cüret edenler mahâ-
kim memurlarından ise iki günden bir haftaya kadar kati maaş cezasile 
mücazat olunur. 

Dava vekillerinin bu makule ahvalde görecekleri mücazat nizam
namei mahsusuna tâbidir. 

Madde 67 — Muhakeme mahallinden hariç bir yerde ifayı muamele-
eden hâkimler ile müddeiumumiler dahi muamelei gayri lâyikada bu
lunanları yirmi dört saat tevkif ettirmek salâhiyetini haizdirler. 
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Madde 70 — Kararlar ittifak veya ekseriyeti âra ile verilir ve kara
rın ekseriyet veya ittifakı âra ile verildiği ve tarihi sudur ve tefhimi 
ilâma dercolunur. 

Bir karar itasını müteakib karar defterine kaydolunarak ziri heyeti 
mahkeme tarafından hemen imza kılınmak lâzımdır, İşbu defter ile 
ilâm müsveddesi heyet canibinden ve ilâm yalnız mahkeme mührile 
badettemhir reisi mahkeme canibinden ve suretleri başkâtib tarafından 
imza kılınır. Ekalliyette kalan hakimlerin reyleri ilâm müsveddesile ka
rar defterindeki imza mahalline işaretle zirleri taraflarından imza olu
nur. Fakat ekalliyetin reyleri ilâma derçolunmaz. Bir hakim reyini ver
dikten ve karar hasıl olduktan sonra o reyden rücu edemez. Eder ise 
aZİolunur. 

Madde 71 — Bir davanın müzakeresinde heyeti mevcudenin reyleri 
muhtelif olupta ekseriyeti âra hasıl olamadığı yani üç hâkimden mürek
kep olan bir mahkeme heyetinin her biri veyahud beş hâkimden terek
küp eden bir mahkeme heyetinin ikisinden ziyadesi başka başka birer rey 
beyan ederek ekseriyeti âra husulü mümkün olmadığı halde davanın ni
yet olunduğu mahkemenin aza veya mülâzimlerinden bir veya iki hâkim 
daha bulundurularak muhakeme zabıt namesi bunların huzurunda kıraet 
ve muhakemenin sureti cereyanı hü'kkâmı mevcude tarafından tasdik edil
dikten sonra tecdidi müzakere ile hasıl olacak ekseriyeti âra üzerine 
karar verilir. 

Madde 74 — Mahkeme kararlan dört nevi olup birincisi karan ida
di ikincisi kararı muvakkat üçüncüsü kararı karine dördüncüsü karan 
katidir. 

Kararı idadi davanın tahkik ve niyetini teshil ve neticei hükmünü 
idad eden bir tedbiri havi olan karardır. Bir davanın mümeyyizlere ha
valesine ve rniinaziirnfih olan akann keşif ve muayenesine karar verilme
si gibi karan muvakkat dava sureti kat'iyede faslolunmazdan evvel mu
vakkaten ittihazı lâzım gelen bir tedbiri mutazammm karardır. 

Münaziünfih olan eşyanın mahzur veya tehlikeden vikayesi için 
muvakkaten tahtı muhafazaya «Imnusına karar itası gibi karan karine 
davanın niyetini teshil ve neticei hükmünü idad ile beraber karan katiyi 
ihsas ettiren yani hükmü katiye esas olacak esbabın nefy ve isbatını ibraz 
eden bir tedbiri mübeyyin karardır. 

Meselâ bir kimsenin tahlifi lâzım geleceği ve bir şirket akdin dey* 
ninden dolayı şerikliği iddia olunan şahsın şerik olduğu hakkında ve
rilen kararlardırki ol kimse yemin etmez ise aleyhine hükmolunacağı ve 
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ol şahsın şerik olması şirketin deyninden mahkûmiyeti müstelzim olacağı 
hasebile işbu kararlar badehu verilecek hükmü ihsas ettirir. 'Kararı kat'î 
davayı fasleden yani dava onunla mahkeme de hitam bulan kararlardır 
ki buna hüküm denir. Bir mahkeme vicahen verdiği kararlan feshede-
mez. Fakat idadi ve muvakkat kararları esbabı mucibei kanuniye üzerine 
hükmü kati sırasında ve gıyaben verdiği kararları itirazı kanunî vukuun
da fesih ve tağyir edebilir. 

Madde 81 — Her bir dava müddei tarafından mütemadiyen altı ay 
takib olunmadığı halde terk ve iptal olunur. Tecdidi tekrar istidaya mü
tevakkıftır. 

Madde 82 — Bir iddiadan veyahud bir itirazdan veya diğer bir mua
melei hükmiyeden feragat hususları huzuru mahkemede vuku bulan 
sulh maddesi hakkında cereyan eden usul ve kaideye tevfikan huzuru 
mahkemede icra olunur. Ve bu suretle1 feragat olunduktan sonra ta
rafeyni mütehasimin feragat olunan muameleyi hükmiyeden evvel bu
lundukları hale ricat ederler dava varakasından veya muamelei hük
miyeden feragat edenler hukuku müddeabihadan feragat ettiklerim be
yan etmemiş oldukları halde yeniden iddiayı hukuk edebilirler. 

Madde 84 — Her bir mahkeme kaleminde hem Türkçe ve hem de rumca 
altı nevi defter tutulacak ve her sahif esine müteselsil numara vaz ve mahke
me mührü tab edilerek kaç sahifeden ibaret olduğu son sahifeleri ni
hayetine işaret ve terkim ve heyeti mahkeme mührü zatilerile tahtim 
olunacaktır. Zikrolunan defterlerin birincisi daavi defteri olup buna mah
kemece muhakemesi icra kılınacak daavinin evrakı müteselsil numara ile 
hulasaten kayid ve muamelâtı cariyesi hizalarına işaret olunur. İkincisi 
istida defteridir. Bu deftere davaya teşebbüsten sonra verilip ayrıca mu
hakeme icrasını istilzam etmiyen istidalar ve muamelâtı icraiyeye müteal
lik arzuhaller ile evrakı müteferriai saire kezalik müteselsilen ve hula
saten kaydile muamelâtı cariyesi hanei mahsusuna işaret edilir. Üçüncü
sü muhakematı aleniye defteridir ki bunda muhakematı aleniyenin sureti 
cereyanı ve muhakemei aleniye esnasında verilen kararlar zaptedilerek 
muhakemat zaptı reis ve kâtip taraf lanndan ve kararlar heyeti mahkeme 
canibinden imza kılınır dördüncüsü karan kat'î defteri olup bu deftere 
mahkemenin neticeten vereceği hükümler akibi sudurunda esbabı muci-
besile kayıd ve imlâ ve reyi ekalliyette kalan hâkimlerin reyleri imza 
mahallerine yazılmak üzere zirleri heyeti mahkeme tarafından imza kı
lınır. Beşinci senedat defteridirki buna da ashabı daavi taraflanndan 
mahkemeye tevdi olunan senedat muhtasar ise aynen ve mufassal olduğu 
halde mühim noktalarının iraesile hulasaten kayıd edilir. Ve tevdi eden 
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kimseye mahkeme mührile mahtum ve mahkeme başkâtibi tarafından 
mümza bir makbuz senedi verilecek tarihi kaydı hizasındaki hanei mah
susuna işaret olunur altıncısı hasılat defteri olup bu deftere bilcümle ha
sılat ile mahkemeye depozito olarak tevdi olan mebaliğ günü gününe kay
dolunacak ve akşamlan yekûnu yevmî kapatılarak ziri reis ve başkâtib 
taraflanndan imza ve mehuzatı vakıa için taleb vuku bulmasa bile as
habına başkâtib imzasile mümza ve mahkeme mührile memhur ve mak
buz ilmühaberi ita kılınacaktır. 

Madde 85 — Her mahkeme defatirinin mahkeme kaleminde bulu
nan kararı kat'î defterinden maada bilcümle defterlerin ledelhace mu
ayenesine memurininin ve bazı fıkralannm suretlerini taleb ve ahzet-
meğe ashabı daavinin hak ve salâhiyetleri vardır. 

Madde 89 — îştikâ anilhükkâm arzuhali itasından nihayet iki gün 
zarfında bittetkik esbabı iştikâiye ve delâili sübutiyeyi cami ise kabu
lüne karar verilerek derakap bir sureti müştekii anhe alelusul tebliğ olu
nacak ve müştekii anh tarihi tebliğinden itibaren beş gün içinde ceva
bını vermeğe mecbur olacaktır. 

Müddeti muayyene zarfında cevap vermeyen yahud cevabı müda-
faatı makbuleyi havi görünmeyen müştekii anh hakkındaki şikâyetin müs
tenid bulunduğu delâil ve evTak tetkik olunarak şikâyet tazminat ve mü-
cazatı müstelzim olmayıpta ihtaratı mucib olduğu takdirde maddei sa
bıka hükmü icra olunur ve bilâkis şikâyet tazminat ve mücazatı müeddi 
görünürse alelusul teşkili tarafeyn ile muhakemei aleniye icra ve iktiza 
eden hüküm ve kararı ita kılınır. îştikâ anilhükkâm arzuhalinin teb
liğinden sonra müştekii anh bulunan hâkim veya memur şikâyeti tetkik 
edecek mahkemeden bir karar sadır olmadıkça sebebi şikâyet olan işe 
müdahale edemez. 

Madde 91 — Müddeiumumiler hukuk mahkemelerinde rüyet olu
nacak deaviden evvelâ vazife ve salâhiyete saniyen reddi hakime salisen 
iştikâ anilhükkâm rabian gaip ve mecnuna ve mahcur ile eytama ha-

misen menafii umumiyeye ve emvali emiriyeye sadisen maabide ve evkafa 
sabian iflâsa taallûk eden daaviye müdahale ile muhakemede hazır bulu
narak tahriren veya şifahen beyanı rey ve mütalea etmeğe mecburdurlar. 

Madde 92 — Müddeiumumilerin müdahalesi lâzım gelen daavinin 
evrakını yevmi muhakemeden iki üç gün evvel müddeiumumiye tebliğ 
etmeğe reisi mahkeme mecburdur. 

Madde 93 — Müddeiumumiler müdahale edecekleri daavinin kâf-
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fesinde ahkâmı kanuniyenin muhafazası için istinaf ve temyiz hakkını 
haizdirler. 

Mezuniyet ve salâhiyeti hidayet mahkemeleri 

Madde 95 — Merkezi vilâyet ve liva bidayet mahkemeleri mikdarı 
üç bin kuruşu mütecaviz bulunan hukuk ve ticaret davalarını kabili is
tinaf olmak üzere bidayeten ve liva bidayet mahkemeleri mahakimi sui-
hiyeden kabili istinaf olmak üzere verilen hükümleri dahi istınafen 
rüyete mezundurlar. 

Bidayet Mahkemelerinin sureti terkibi 

Madde 96 — Merkezi vilâyet bidayet mahkemesi ve liva hidayet 
mahkemelerinin hukuk daireleri bidayeten rüyet edecekleri daavide reis 
ile beraber üç hakimden terekküp etmek lâzımdır. 

Madde 101 — istidaname defteri mahsusuna badelkayt reisi mah
kemeye ita ve reis tarafından hemen bilmütalea muhakemenin icra kılı
nacağı sene ve ay ve gün ve davanın muamelâtı ta'hririyeye ve tebliğiye-
sine memur olacak zabıt kâtibi ile mübaşirinin isimleri istidanamenin 
zahrmda işaret ve tahrir kılınır. Ve müddeaaleyh cezire dahilinde mukim 
ise yevmi muhakeme istidanamenin tarihi itasından itibaren nihayet on 
beş günü tecavüz etmemek ve müddeaaleyh cezire haricinde olduğu halde 
ikamet ettiği mahallin mesafesine göre tebliğin vukuu ile gelebileceği 
müddete on gün ilâve edilmek üzere tayin olunur. 

Madde 102 — Davanın yevmi muhakemesi ve zabıt kâtibi ile müba
şiri tahsis ve tayin olunduktan sonra müddeaaleyh tayin olunan günde 
mahkemeye gelmesi veyahut vekâletname ile bir vekil göndermesi ve gel
mediği ve vekil göndermediği halde gıyaben muhakemesi icra ve hüküm 
ita kılınacağını natık olmak ve yalnız raüddei ve müddeaaleyh isimleri 
ile nevi ve dava mahalleri açık bulunmak üzere tabettirilecek varakai ih-
zariyelerden biri imlâ ve mahkeme mührile bktemhir reis tarafından 
imza kılınarak müddeinin istidanamesile beraber vermesi lâzım gelen 
sureti dahi beraber olduğu halde müddeaaleyhin zatma veya ikametgâ
hına tebliğ ve ikametgâhı meçhul olduğu takdirde mahkeme kapısına 
talik ve gazete ile neşir ve ilân ettirilir. (Varakai ihzariye numunesi « 1 » 
rakamile tezyil kılınmıştır. 

Madde 103 — Varakai ihzariye ve istidaname sureti mahkemenin 
bulunduğu şehir ve kasaba dahilinde veya civarında mukim olanlara 
hemen mübaşiri marifetile tebliğ ettirilecek ve cezire dahilinde diğer 
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bir kazada ikamet edenlere dahi mahallî mahkemei sulhiye reisinin tayin 
edeceği mübaşir marifetile tebliğ ettirilmek üzere reisi mahkeme tara
fından ba tahrİTat mahkemei sulhiye riyasetine gönderilecektir. Memaliki 
mahrusai şahanenin sair tarafında veya diyarı ecnebiyede bulunan 
müddeaaleyhlere vuku bulacak tebligatta elli 'birinci ve elli ikinci ve elli 
üçüncü maddeler ahkâmına tevfiki muamele olunacaktır. İkametgâhı 
meçhul olan müddeaaleyhler için icrası lâzım gelen talik ve ilân keyfiyeti 
tarihi istidanameden itibaren nihayet beş gün zarfında vuku bulacak ve 
yine tarihi istidanameden itibaren yirmi gün sonra muhakemesi icra 
olunacaktır. 

Madde 104 — Mevaddı sabıkada muayyen olan müddetler zarfında 
icra olunmayan tebliğ ve ilân keyfiyeti bittabi keenlemyekün hükmünde
dir. Şu halde müddei davasının icrayı mahkemesi için başka bir gün tah
sis kılınmasını mahkeme reisinden taleb edecek ve zikrolunan müddet
lere tevfikan icrayı muhakeme için yeniden bir gün tayin olunarak müd-
deaaleyh yevmi muhakemede gelmek üzere davet edecektir. 

Madde 105 — Müddeaaleyh varakai ihzariye ile istidaname suretini 
aldıktan sonra tahriren cevab vermek istediği halde cevabnamesini bir 
suretile beraber yevmi muhakemeden 3 gün evvel mahkemeye irsal ve 
teslim edecek ve mezkûr suret müddei ye mübaşir marifetile tebliğ edile
cektir. 

Madde 108 — Liva bidayet mahkemelerinin hukuk dairelerinde bi
dayeten ve istinafen rüyet edilecek daaviyi hırku'/.iye ve ticariyeden bi
dayeten rüyet olunacaklara başka ve istinafen tetkik edileceklere başka 
günler ve merkezi vilâyet bidayet mahkemesinde rüyet olunacak daaviyi 
hukukiye ve ticariye ile mevaddı cezaiyeden mütevellid hukuk ve ticaret 
davalarına ayrı ve daaviyi cezaiyeye ayrı günler tayin ve tahsis ile neşir 
ve ilânı ve muhakeme vakitlerinin tayini ve heyeti hakime ile ketebe ve 
hademenin mevasime göre miadı devamları her 3 ayda bir tahdid ve 
tecdit ve uzun günlerde tezyid olunabilmek üzere lâakal günde 6 saat 
devamlarının temini reisi mahkemeye mufavvazdır. 

Madde 109 — Reisi mahkeme tarafından maddei sabıka mucibince 
tahsis ve ilân olunacak muhakeme günlerine göre hukuk ve ticaret ve ceza 
muhakemeleri günlerinin başka başka birer aylık cetvelleri ikişer nüsha 
olarak mahkeme başkâtibi tarafından tanzim ve imlâ ile birer nüshası 
mahkeme reisinin ve birer nüshası da başkâtibin nezdinde kalacaktır. Bu 
cetvellerde eyyamı tatiliye münderiç olmıyacak ve derçolunan günlerin 
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arabî ve rumî tarihleri hizalarına yazılacak ve cetvel hukuk veya ticaret 
veya ceza davalarından hangisi için ise nevi dava ve müddei ve müddeaa-
leyh ve zabıt kâtibi ve mübaşiri haneleri çizilip açık olarak bırakılacak
tır. Mezbur cetvellerin numunesi (2) rakamüe tezyil olunmuştur. 

Madde 110 — Reisi mahkeme daavi evrakının kendisine itasında 
yevmi muhakemesini müddeti kanuniyesi tecavüz ettirilmemek üzere 
cetveli mahsusunun müsait olduğu günlerden birine ve evrakı davaya 
işaret ettikten sonra derhal mahkeme kalemine ita edecektir. 

Madde 111 — Reisi mahkeme her davanın yevmi muhakemesini ve 
zabıt kâtibi bile mübaşirini tayin ve evrakını kaleme iade ettikten sonra 
mahkeme başkâtibi dahi nezdindeki cetvele yevmi muhakeme ile tara
feyn ve zabıt kâtibi ve mübaşiri isimlerini kayıd ve terkim ve hemen 
varakai ihzariyesi imlâ ve muamelâtı sairesi ifa kılınmak üzere evrakı 
zabıt kâtibine teslim eder. 

Madde 112 — Zabıt kâtibi evrakı davayı alınca muamelâtı kaydiye 
ve tahririyesini hemen ifa eylemeğe varakai ihzariye bir mahkemei sul
hiye reisine gönderilecek ise tahriratını reisi mahkemeye ve istidaname 
suretinin aslına mutabıkı şerhini başkâtibe ve tahriren imza ettirdikten 
sonra mübaşirine tevdi ve ita etmeğe ve mübaşir dahi kendisine tevdi 
olunan evrakı günü gününe tebliğ veyahut mahalline ita ve irsal eyle
meğe mecburdur. 

Madde 113 — Mevaddı sabıka ahkâmına tevfikı hareket etmeyipte 
muhakemenin yevmi muayyende ademi icrasına sebebiyet verenler müca-
zatı inrJbahiyeye duçar olacakları gibi aleyhlerine mutazarrırlar tara
fından tazminat davası dahi ikame olunabilir. 

Madde 115 — Reisi mahkeme tarafından yevmi muhakemesi tayin 
olunacak bir istidaname tarihi itasına nazaran müddeti kanuniye! muha
kemesinin müntehası eyyamı muhakeme cetvelinin maddei sabıkada mu
ayyen olan adedi dava ile doldurulmuş bulunan bir gününe tesadüf 
eylediği ve ol günden evvelki bir günün tayini halinde muhakemenin is
tihzan gayrı kabil göründüğü takdirde yevmi muhakeme için müddeti 
kanuniyesinden nihayet 5 günü tecavüz etmemek üzere diğer müsait bir 
güne tayini caizdir. 

Madde 116 — Tarafeyni mütehasiminden biri mahkemeye başlan-
mazdan evvel bir karan muvakkat talebinde bulunabilir, fakat bu talebin 
ya esas dava istidaname veya oevabnamesinde münderiç bulunması ve
yahut aynca bir istidaname ile beyan olunması lâzımdır. 
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Madde 117 — Kararı muvakkat talebini icab ettiren madde hakkın
da evrak üzerine derakap icrayı tetkikat olunarak esbabı kanuniye mev
cud ise hemen itayı karar olunur aksi halinde asıl davanın yevmi muha
kemesine kadar taliki keyfiyetle esas davanın muhakemesine mübaşeret 
olunduğu gün evvel be evvel o maddenin tetkikile kararının itasına mü-
saraat kılınmak lâzım gelir. 

Madde 118 — Tarafeyni mütehasimin mahkeme kalemine istidaname 
ile teslim etmiş oldukları senedatı ve ihticaca salih evrakı saireyi almak 
istedikleri ve kablelmuhakeme iadesinde mahzur olduğu halde bir mak
buz senedi ahzi ve reisi mahkemenin verile işareti ile kendilerine ita 
olunur. Ve keyfiyeti iadesini mübeyyin kaydı balâsına şerh verilir. 

Madde 119 — İkame olunan bir davanın müstacel olduğu istida
namesinde esbabı mucibe iraesi veyahut ayrıca arzuhal itasile beyan olun
duğu halde mahkemece bilmüzakere davada ahvali müstacele olduğuna 
karar verildiği takdirde yirmi birinci madde mucibince muamele olunur. 

Madde 122 — Her müddei istidaname ile ikamei dava ettikten 
sonra müddeasını tenvir edecek izahat ve tafsilâtı havi lâyiha dahi ve
rebilir. Fakat bu lâyihanın da bir sureti hasma tebliğ olunmak üzere 
yevmi muhakemeden lâakal beş g-ün evvel mahkeme kalemine tevdi olun
mak lâzımdır. 

Madde 125 — Tarafeyni mütehasimin veya vekilleri isbatı vücud 
ettikleri halde evvel beevvel müddei davasını tasvir ve ondan sonra 
müddeaaleyh müdafaasını beyan ve takrir edecek ve tarafeyn yekdiğerine 
karşı cevab verebilecektir. Müddeiumuminin huzuru lâzım gelen ah
valde tahriren veya şifahen mütaleası istima ile muhakemeye hitam ve
rilir. Müddeiumuminin beyan ettiği mütaleata tarafeynden birinin iti
razı olduğu halde esnayı müzakerede nazarı dikkate alınmak üzere iti
raza tını hemen reisi mahkemeye bir takrir ile beyan edebilir. 

Madde 127 — Tarafeyni mütehasiminden izahatı muktaziyenin ah-
zina mahkemenin salâhiyeti vardır. Binaenaleyh mahkeme müddeiumu
minin mütaleasını istima ettikten sonra dahi tarafeynden bazı izahat ah-
zina lüzumu kavi görürse muhakemeye hitam vermezden evvel talebi 
izahat edebilir 

Madde 128 — Defi lâzım gelen iddialar mukabilinde sükût ikrarı 
mutazammındır. Fakat tarafeyni mütehasiminden birinin iddiasına karşı 
diğerinin sükûtu zühule müstenit olup olmadığını tetkik için mahkeme 
nin istizah eylemesi lâzımdır. 
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Madde 131 — Tarafeyni rrriitehasirnin istidaname ve cevabnamele-
rinde muharrer dava ve müdafaaları için ikame ve tevessül edecekleri 
şühudu ve beyyinatı saireyi yevmi muhakemede mahkemeye ikame ve ih
raz etmek üzere hazır ve amade bulundurulacak ve şahitler huzuru heyette 
ve muvacehei hasmeynde istima ve beyyinatı saire dahi rüyet ve tetkik olu
nacaktır. Tarafeyni mütehasiminin ifadatı ve muhakemenin tetkikatı üze
rine lüzum görülebilecek esbabı sübutiye mahkemeden verilecek karara 
tevfikan meclisi atide yine kendileri tarafından istihzar kılınacaktır. 

Madde 134 — Bir davanın yüz otuz birinci ve yüz otuz ikinci mad
deler ahkâmınca meclisi atiye tehir ve taliki lâzım geldiği halde 
nihayet on günü tecavüz etmemek üzere ikinci yevmi muhakeme tayin 
kılınacak ve esbabı sübutiyesini istihzar etmesi isbat ile mükellef olan 
tarafa ve muhakeme günü mahkemede bulunmaları lâzım geleceği ve aksi 
halinde muhakemeye netice verileceği tarafeyne tefhim ve tenbih oluna
caktır. Yevmi muayyeninde esbabı sübutiyei matlûbeyi bilâ özür istih
zar etmiyen taraf bir daha taliki muhakeme talebinde bulunamıyacağı 
gibi tarafeynden biri isbatı vücud etmezse muhakeme gıyaben icra ve 
ikmal kılınacaktır. 

Madde 135 — İlk muhakeme gününde şahitlerini getirmeyen taraf 
şahitlerinin mahalli aharda bulunduğunu ve bu sebeble getirmediğini 
beyan eylediği halde şahitlerin mahallî mahkemesinde bilistima şahadet
lerini havi zabıt varakasının şahit ile heyeti mahkeme tarafından mümza 
ve musaddak olarak muhakemenin tehir olunacağı güne kadar irsal kı
lınması reisi mahkeme tarafından mahkemei mezbure riyasetine havale 
ve iş'ar olunacak ve muhakemenin ikinci defa olarak icra kılınacağı gün 
mesafenin budiyetine göre altı saat iki gün hesabile kaç günde cevab 
alınmak kabil olacağı hesap edilerek tayin kılınacaktır. Bu yolda istimaı 
şühut ile mükellef olan mahkeme şahitleri bilistima şehadetlerinin zabıt 
varakasını mükemmelen yevmi muayyeninde yetiştirmeğe mecburdur. 
Tarafeynin ifadatı ve mahkemenin tetkikatı üzerine istihzarına karar 
verilecek şuh udun böyle mahalli aharda bulundukları halde keyfiyeti 
beyanda isbat ile mükellef olan taraf mecbur olacak ve aksi halinde 
heyeti hakimenin itayı rey ve karar edebilmesi o şühudun istihzarına 
mütevakkıf olmadıkça sebebi mezkûrdan dolayı muhakeme bir daha 
tehir olunamıyacaktır. 

Madde 136 — Yüz otuz birinci ve yüz otuz ikinci ve yüz otuz dördüncü 
maddeler ahkâmınca esbabı sübutiye istihzan ile mükellef olan taraf 
muhakemenin talik olunacağı gün için mahkemeye serdi ifadat ve tarafı 
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diğer dahi beyanı müdafaat edebilecek ve yevmi ahara talik olunacak 
muhakeme gününü tayinde tarafeyne teshilât icrası mahkemece nazarı 
dikkate alınacaktır. 

Madde 137 — Mevaddı sabıka ahkâmına tevfikan yevmi ahara ta
liki lâzım gelecek muhakeme günleri tayin olunduktan sonra hemen ikin
ci yevmi muhakeme cetveli mahakime kaydolunacak ve tarafeynin evrakı 
dava meyanmdaki varakai ihzariyelerine (filân günü geleceğiz) ibaresi 
yazılarak kendilerine imza ettirilecektir. 

Madde 138 — Tayin olunan yevmi muhakemede ahadi tarafeyn is
batı vücud etmediği halde gıyaben icrayı muhakeme olunur fakat mahke
mece esnayı muhakemede bir sebebi talik zuhurile muhakeme yevmi aha
ra talik kılındığı halde keyfiyet alelûsul mahkemede hazır olan tarafa 
tefhim olunacak ve bunun üzerine gelmiyen tarafın tekrar daveti hazır 
bulunan hasım tarafından taleb olunur ise ikinci yevmi muhakeme için 
dahi varakai ihzariye tanzim ve tebliğ kılınacaktır. 

Madde 140 — Gıyaben verilen kararı katilerin ilâmatı beş gün zar
fında tanzim olunacaktır. Müddei ilâmı gıyabiyeyi cezire dahilinde bu
lunan mahkûmualeyhe ilâmın tarihi tanziminden itibaren on gün zar
fında mahkeme marifetile tebliğ ettirmeğe mecburdur. Mahkûmualeyh 
cezire haricinde bulunduğu halde o mahallin mesafesine göre beher altı 
saati iki gün hesabile zammı lâzım gelen müddet yukarda gösterilen 
müddeti tebliğiyeye ilâve kılınır. Gıyaben mahkûm olan şahıs itirazı 
alelhüküm etmek istediği halde ilâmı gıyabinin tarihi tebliğinden itiba
ren on gün zarfında istidasını ilâmı gıyabiyi kendisine tebliğ eden mah
kemeye tevdi etmesi lâzımdır. Aksi halinde itiraz hakkını iekat etmiş 
olur. İdadi ve muvakkat ve karine kararlan bunlann aleyhine olunacak 
itirazlar dahi karan kati aleyhindeki itirazlar meyanında cereyan eder 
ilâmı gıyabî itiraz vukuunda münfesih olacak ve hükmü gıyabinin müs
tenit olduğu muamelât ve muhakemat tecdit ve verilen muvakkat ve 
idadi ve karine kararlan dahi icabuna göre tadil olunacaktır. 

Madde 141 — Gıyaben mahkûm olan kimse itirazı alelhüküm et-
ımeyipte istinaf etmek istediği halde itirazı alelhüküm müddetinin i v 
kızasından itibaren yirmi gün zarfında istinafı dava edebileceği gibi hük
mü gıyabide lehine hükmolunan taraf dahi bu hükümden dolayı lüzum 
gördüğü halde kezalik itiraz müddetinin inkızası tarihinden itibaren isti
nafı davaya salâhiyeti olacaktır. 

Madde 142 — İkametgâhı malûm olmayan bir şahsın muhakemesi 
usulü dairesinde icra kılındığı halde aleyhindeki hükmü gıyabinin ilâ-
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mı tarihi tanziminden itibaren üç gün zarfında vilâyetin gazetesile ne
şir ve ilân olunur. Mahkûmualeyhin ahar bir vilâyette bulunduğu haber 
verilir ise ilâmın tarihi tanziminden itibaren bir mah zarfında o vilâyetin 
gazetesile veyahut Derseadette gazeteye derç ile neşrettirilir şu halde mah-
kûmualeyh tarihi neşir ve ilândan itibaren bir ay mürur etmeksizin hükmü 
veren mahkemeye bir itiraz istidanamesi ita ile muamelâtı vakıanın hiç 
birinden haberdar olamadığını beyan eylerse hükmü gıyabî keenlemye-
kün addolunarak bizzat veyahut kanunen tayin edeceğe vekil marifetile 
muhakemei vicahiyesi icra kılınır. 

Madde 149 — Kararı kat'iden maada kararlar muvakkaten icra kı
lınır fakat kararı kat'i istinaf olunduğu halde o sırada bunlar da istinaf 
olunabilir. 

Madde 150 — Her bir kararı kat'i istinaf ve temyiz müddetleri mü
rur ve lâyetegayyer halini kesbetmedikçe icra kılınamaz ancak mahkeme 
esbabı zaruriye üzerine icrayı muvakkate dahi birlikte hükmettiği halde 
müddeiden kefil ahzile muvakkaten icra kılınır. 

Madde 155 — Daavii ticariyeden miktarı bin kuruşa kadar olan 
davalar kat'iyen ve bin kuruştan üç bin kuruşa kadar davalar kabili 
istinaf olmak üzere mahakimi sulhiyede ve üç bin kuruştan yukarı da
valar mahakimi iptidaiyede bidayeten rüyet ve hükmolunacağı gibi el
viye dahilindeki mahakimi sulhiyeden kabili istinaf olarak verilecek hü
kümler mensub oldukları liva bidayet mahkemesinde ve merkezi vilâ
yete mülhak kazalar mahakimi sulhiyesile bilcümle bidayet mahkeme
lerinin hükümleri istinaf mahkemesinde istinaf olunur. 

Yüz elli ikinci ve yüz elli üçüncü ve yüz elli dördüncü ve yüz elli 
altıncı ve yüz elli yedinci maddelerde ticaret mahkemeleri için göste-
terilen ahkâma ticaret davalannı rüyet edecek mahkemelerde tamamile 
riayet olunacaktır. 

Mahakimi sulhiye 

Madde 158 — Sulh mahkemeleri dahi bidayet mahkemeleri gibi 
reis ile beraber üç hakimden terekküp etmek lâzımdır. Mahakimi sulhiye 
daavii hukukiye ve ticariyeden bin kuruşa kadar olanları sulhan tesvi
yeye gayret edecek ve sulhan tesviyesi mümkün olamıyanlarını bilmu-
hakeme kat'iyen hükmeyliyecek ve miktarı bin kuruşu mütecaviz ve üç 
bin kuruştan dûn olan hukuk ve ticaret davalannı sulhan tesviye edemez 
ise kabili istinaf olmak üzere tahtı hükme alacaktır. 

T. 1 C. 6 F. 78 
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Madde 159 — Teşkili mahakim iktizasınca mahakimi sulhiyenin 
rüiyetine mezun olduğu kabahat davalarına müteallik hukuku şahsa-
yenin mikdan maddei sabıkada gösterilen derecatı mütecaviz olsa dahi 
rüyet ve hükmetmeğe Ve emvali gayri menkuleden kıymeti 3000 ku
ruşu tecavüz etmeyenlerin hakkı tasarruf ve mülkiyeti ile bedeli 3000 ku
ruştan dûn olan icar davalarını dahi tahtı hükme almağa ve kıymeti 3000 
kuruşu tecavüz eden emvali gayri menkule hakkında zuhur eden müna-
zaat için liva bidayet mahkemesince dava ikame ve istintaç olununcaya 
kadar bir mahzurun defi için tedabiri muvakkate icrası istida kılındığı 
halde yalnız kararı muvakkat ita eylemeğe mahakimi sulhiye mezun
dur. 

Madde 161 — İstidaname müddei veya vekili tarafından bilimza 
mahkemei sulhiye reisine ibraz edilecek ve reis dahi icabı hal ve mas
lahata göre tarafeynin isbatı vücud etmeleri için tayin edeceği günü 
istidanamei mezkûr zahrına işaret eyliyecektir. Yevmi muhakeme istida
nın itası tarihinden itibaren bir haftayı tecavüz ettirilmemek üzere der
hal tayin olunmak lâzımdır. 

Madde 162 — Mahkemei sulhiyede ikamei dava edecek olan kimse 
okuyup yazma bilnıeyip arzuhalinde gerek kendisinin ve gerek hasmının 
isim ve şöhret ve sanat ve mahalli ikametlerini ve davasının esbap ve 
delâilini tasrih ettirememiş olursa bu sebeble reddi istida edilmemek ve 
tayin olunacak günde muhakemenin tehirine sebeb olmamak üzere reisin 
emrile kâtibi mahkeme şifahen nakaisi vakıayı müddeiye izah ettirerek 
zaptile ona göre tarafeynin ihzarı ve esbabı muhakemenin istihzarı mua
melâtına iptidar Kılınır. 

Madde 163 — istidanamenin itasile yevmi muhakemenin tayinin
den sonra müddeialeyhe alelusul bir varakai ihzariye tebliğ ettirilecek 
ve müddeiye dahi şahitleri var ise yevmi muhakemede beraber getirmesi 
tenbih olunacaktır. 

Madde 164 — Yevmi muhakemede tarafeyn geldikleri halde müdde-
inin istidanamesi kıraet ve tarafeyn istima olunduktan sonra kendilerine 
sulh teklif edilecek ve sulha rıza ve muvafakat göstermemekte İsrar ey
ledikleri ve davanın hükmen halli iktiza eylediği takdirde müddeinin şa
hitleri varsa istima ve davasında müstenit olduğu surette senedi kıraet ve 
tetkik olunacak ve bundan sonra yine tarafeyn istima ile muhakemeye hi
tam verilecek derhal bilmüzakere hüküm ita kılınacaktır. 

Madde 167 — Müddei yevmi muhakemede gelmez ve vekil dahi 
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göndermezse dava terkolunur. Ve müddeaaleyh daveti vakıa üzerine yev
mi muhakemede gelmiş olupta bundan dolayı tazminat iddiasında bu
lunursa masrafını tazmine müddei gıyaben mahkûm edilir bilakis müd
dei gelipte müddeaaleyh gelmemiş ve muamelei tebliğiye usulü veçhile 
icra kılınmış olduğu halde gıyaben muhakeme icra ve hükmü ita kılınır. 

Madde 170 — Mahkemei sulhiyeden sudur eden hükümler vicahi 
ve kabili istinaf ise tarihi tefhiminden itibaren 10 gün zarfında istinaf 
ve hüküm gıyabî olduğu surette tarihi tebliğinden itibaren 5 gün içinde 
itiraz olunmaz ise kesbi kat'iyet eder. Muvakkat ve idadi ve karine ka
rarları itiraz ve istinaf hususlarında yine hükmü kat'iye tabidir. Kıy
meti üç bin kuruştan ziyade olan emvali gayri menkule için mahkemei 
sullıiyelerin mezun olduğu muvakkat 'kararların hükmü davayı rüyet 
edecek bidayet mahkemesi tarafından diğer bir karar ittihazına kadar 
cari olacaktır. Muvakkat kararlar için itiraz istinaf olunamaz. 

Madde 171 — Hükmü havi ilâmat nihayet 3 gün zarfında tanzim 
olunacaktır. 

Madde 173 — Mahakimi sulhiyeden kat'iyen varilen ilâmlar der
hal icra kılınacak ve kabili istinaf olmak üzere verilen ilâmat müddeti 
istinafiye mürur ve kesbi kat'iyet etmeksizin mevkii icraya vazoluna-
mıyacaktır. Fakat hükümü vakiin icrası tavik ve tehir olunmasından 
dolayı bir muhatara veya bir zararı fahiş zuhuru muhakkak olupta 
hükmü vaki icrayı muvakkat kararını dahi mutazammın olduğu takdirde 
ımüddeiden kefil ahzile icra kılınabilir. 

Madde 179 — Deynine mukabil emlâkini terketmek istidasında bu
lunanların başka day'mleri olduğu halde 15 gün zarfında mahkemeye 
müracaatla beyanı keyfiyet etmeleri hususî arzuhalin tarihi itasını mü
teakip memerri nas olan mahallere ilânname taliki ve gazeteye dahi 
dercile neşir ve ilân olunur. Müddeti mezkûre zarfında müstedinin diğer 
bir dayini zuhur eder ise istima ve keyfiyet tetkik olunacak ve bu halde 
o dayinin matlubatı dahi tahtı hükme alınıncaya kadar terki emlâk hususu 
tehir olunarak neticeyi tetkikatta medyunun hilesi anlışılır ise istidası 
red ile hakkında muamelei kanuniye icra kılınacaktır. Aksi halinde 
istidasının kabulüne karar verilererek 3 gün zarfında ilâmı tanzim ve 
ita olunacak ve bu misillû ilâmat muvakkaten mevkii icraya vazedile-
'bilecektir. 

İstinaf davaları 

Madde 193 — Elviyeye merbut mahakimi sulhiyeden kabili isti-
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naf olarak verilen hükümler mensub oldukları liva bidayet mahkeme
lerinde ve bilcümle mahakimi iptidaiye ile merkezi vilâyete mülhak 
mahakimi sulhiyeden ita kılınan hükümler mahkemei istinafta istinafen 
rüyet olunur muhakemei istinaf iyeyi icra edecek heyeti hakime reisi ile 
beraber beş neferden mürekkeb olmak muktazidir binaenaleyh mahke
mei bidayet hukuk dairelerinin istinafen rüyet edecekleri daavide ceza 
dairesinden iki aza alması veyahut bir aza alarak bir de dairesinin aza 
mülâzımını bulundurması lâzım gelir. 

İki yüz altıncı ve iki yüz yedinci ve iki yüz sekizinci ve iki yüz 

dokuzuncu ve iki yüz onuncu ve iki yüz on birinci maddelerin işbu 

madde ile mevaddı müteakibe ahkâmına mugayir olan hükümleri mün

fesihtir. 

Madde 194 — Kabili istinaf olmak üzere ita kılınan her bir kararı 
kat'î aleyhine tarafeyni mütehasiminden ve hükmü veren mahkemede 
dahili muhakeme olanlardan her biri istinaf salâhiyetini haizdir. 

Madde 195 — Mahkemei sulhiyede verilmiş olan hüküm gıyabî 
olduğu halde ilâmın tebliğile müddeti itiraziyesinin mürurundan ve 
vicahî ise hükmün tarihi tefhiminden itibaren on gün ve mahkemei bi
dayetten verilmiş olan hüküm vicahî ise ilâmın tarihi tebliğinden ve gı
yabî olduğu takdirde tebliğ olunacak ilâmı gıyabinin müddeti itiraziyesi 
mürurundan itibaren yirmi gün zarfında istinaf olunmak ve istinaf istida
namesi mezkûr müddetler hitam bulmaksızın ilâmı tebliğ eden mahkeme 
kalemine ita kılınmak lâzımdır müddeti istinafiye mürurunda hukuku 
istinafiye sakıt olur fakat kanunen tebliği lâzım olupta tebliğ olunmayan 
ilâm tarihi hükümden on beş seneye kadar istinaf hakkını muhafaza ede
cek muamelâttan iskat edilemez bir ilâmı iptidainin tebliğinden sonra 
müddeti istinafiye zarfında vefat eden mahkûmualeyhin veresesine ye
niden ilâm tebliği muktazi ve müddeti istinafiye dahi işbu tebliği ahir
den itibaren cari olacaktır. 

Madde 197 — Müstenifialeyh istinaf istidanamesi suretinin ken
disine tebliğinden itibaren on gün zarfında mahkeme kalemine bir lâyi
hai cevabiye verebilecek ve evrakı müteferriası olduğu halde lâyihai 
mezkûreye raptedecektir. Müstenifialeyh bilmukabele istinafı dava ede
mez fakat ilâmın bir ciheti aleyhine muteriz ise müddeti istinafiye zar
fında ayrıca istidaname ita edebilir. 

Madde 201 — Müstenif ve müstenifialeyh yevmi muhakemede vü-

rut etmedikleri halde dava terkolunur bu halde müstenif muhakemei is-
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tinafiye için tayin olunan yevmi muhakemeden itibaren iki ay zarfında 
müceddeden bir istida verdiği ve yevmi muhakemede gelmemesi esbab ve 
azan meşruaya müstenid olduğu muteber bir şahadetname ile isbat edil
diği takdirde istinaf istidasını tahdit edebilir müstenif viirut edipte müs-
tenifialeyh viirut etmemiş ise muhakeme gıyaben icra ve hüküm ita olu
nur ve müstenifialeyh gelipte müstenif gelmemiş ise istidanın reddine 
karar verilir ve gıyaben mahkûm olan müstenifialeyhe ilâm alelusul teb
liğ kılınır tarafeyni mütehasimin mevcud oldukları takdirde mahkemei 
bidayette cari olan kavaidi muhakemata tevfikan muhakemeleri icra kılı
narak ve müdahale edeceği davalarda müddeiumuminin mütaleayı iahri-
riyesi alınarak muhakemeye hitam verilip bilmüzakere hükmü ita ve tef
him kılınacaktır. 

Madde 204 — İstinafı vaki kabul olunduğu surette zatı dava rüyet 
edilecek ve aksi halinde reddine karar verilecektir. Istinafen rüyetine 
şüru olunan bir hükmü iptidaî derecei ûlâ mahkemesinde istimal ahadi 
tarafeynden teklif olunan şühudun istima olunmamış olması veyahut mü-
naziünfih olan bir mahallin keşfi lâzım gelirken keşif ve muayene edil
memiş bulunması gibi mahallince ikmali eshel olan nekayisten veyahut 
esas davaya müteallik muamelât ve tetkikatm hiç birisi icra kılın
mamış olmasından dolayı fesholunursa ikmali nevakıs için yeniden ic
rayı muhakemesi hükmü veren mahkemeye havale kılınır aksi halinde 
istinafen rüyeti davaya mübaşeret eden mahkeme tetkikatı lâzimeyi icra 
ile hükmünü ita eder kararı iptidaî vazife ve salâhiyet noktasından fes
holunursa dava aid olduğu mahkemeye havale edilir vazife ve salâhiyet 
hakkında olan kararı kat'iler fesh veya tasdik ve O halde tayini merci 
olunur. 

Temyize dairdir 

Madde 225 — Mahakimi sulhiyeden sureti kat'iyede ita kılınan hü
kümler ile mahkemei istinafiye ve mahakimi iptidaiyeden istinafen ve
rilen hükümler kabili temyizdir hükmü ita eden mahkemenin usulü mu
hakemeye riayet etmemiş veyahut ahkâmı kanuniyeye yalnış mana ver
miş veyahut tetkikatı vakıa hilâfında tatbikat icra eylemiş olması nakzı 
müstelzim esbabı temyiziyedendir. 

Madde 228 — Lâyihai cevabiyenin itasından veyahut bunun için 
muayyen olan müddetin inkızasından sonra temyiz istidanamesile evrakı 
miiteferriası mahkeme baş kâtibi tarafından tanzim olunacak melfufat 
pusulasile beraber reisi mahkeme tarafından mahkemei temyiz istida 
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dairesi riyasetine gönderilecektir ve evrakı temyiziyenin kâffesi Türkçe 
olacak veyahut sureti mütercimeleri merbut bulunacaktır evrakın Adliye 
Nezaretine vusulünde derakap mahkemei temyize havale ve ita olunur 
ve mahkemei temyizin nizamnamei dahilisi /e usulü mahkemei hukukiye 
kanununun temyizi dava hakkındaki faslı mahsusunun işbu kanuna mu
gayir olmayan ahkâmına tevfikan icabı irca kılındı. 

Madde 230 — tstinafen verilen hükmün temyizi istida olunduğu ve 
tehiri icradan dolayı mahkûmubihin izaa edilmiyeceğine ve mahkûmu-
lehin hukukunu tazmin edeceğine mahkûmualeyhin ahkâmı kanuniye 
dairesinde kefili muteber irae eylediği halde hükmü istinafinin icrası 
tehir olunur ve aksi halinde tehir olunmaz. 

Madde 232 — Beyyinatın şerait ve ahkâmı meoellei ahkâmı adliye
nin kitabütbeyyinatına tabidir binaenaleyh iki yüz otuz üçüncü maddenin 
hükmü münfesihtir. 

Madde 236 — Ksbabı hüküm yedi kısım olup birincisi ikrar ikin
cisi karinei ka-tıa üçüncüsü keşif ve muayene dördüncüsü ehli hibre mari
fetile tetkikat beşincisi şahadet altıncısı senedat yedincisi yemin veya 
yeminden nükûl etmektir. 

Karinei katıa 

Madde 240 — Haddi yakine baliğ olan emaredirki diğer bir hususu 
malûmdan istinbat edilerek aksine ihtimal verilemez. 

Madde 241 — Huzuru mahkemede vukubulan ikrar ile kaziyei 
mahkûmbi'ha halini kesbeden ilâmatın hilâfına isbat için ikamei bey-
yine caiz değildir ilâmatın kaziyei mahkûmbiha halini iktisap etmiş müd-
daabihin keyfiyet ve kemmiyeti ve tarafeynin zat ve sıfatlan tebeddül ve 
tagayyür etmemiş olduğu halde ikame olunan bir davanın mukaddema 
icra kılınan muhakemesinden mütehassıl ve istinaf ve temyiz ve iadei 
muhakeme şerait ve müddetlerinin geçirip lâyetegayyer derecesine vasıl 
olan bir hükmü şamil bulunmasıdır. 

Madde 248 — Bir maddenin tahkiki fen ve sanata tevakkuf ettiği 
halde birer neferi tarafeynden ve Füri dahi mahkeme canibinden olmak 
üzere üç nefer ehli hibre bilintihab tahkikatı lâzime icra ve icab eden 
rey ve mütalea ahz ve istihsal olunacaktır nizamın sureti mahsusada ta
yin etmediği ahvalde ehli hibre marifetile icra olunacak tahkikatın suret 
ve müddeti icrası mahkeme canibinden tayin ve tahsis edilir. 

Madde 254 — Senedata raptı örfü adetten olan taahhüdat ve muka-



1239 

velât ile miktarı bin kuruşu tecavüz eden iltizam ve şirket ve ikraz da
valarının şühud ile isbatı caiz değildir. 

Madde 255 — Maddei sabıkada beyan olunan davalar ikrar veya 
sened veyahut müddeaaleyhin yeminden nükûlü ile sabit olabilir. 

Madde 256 — Bin kuruşu mütecaviz olmasa bile bir senede karşı 
ikamei şuhud edilemez. 

Madde 258 — Kıymeti bin kuruşu tecavüz eden bir davada şabid 
teklif eden taraf isbatını teklif ettiği hususun makrunu sıhhat olduğunu 
ima eder ve hasmı tarafından dahi mümza sened ibraz ederse ol halde 
dahi şahid ikamesi caizdir. 

Madde 262 — tsbatı müddea için ikamei beyyüıe edecek tarafeyn 
tayin olunan yevmi muhakemede şahidlerini mahkemede hazır bulundur
mağa ve şahidlerinin esami ve evsafı mümeyyizesini ve şehadetleri neye 
dair olacağım istidaname veya cevapnamesinde beyan ve izah etmemiş 
olduğu halde1 bir kıt'a ihbarname ile hasmına tebliğ ettirmeğe mec
burdur. 

Madde 263 — Müddei ve müddeaaleyh şahidleri getiremiyeceğini 
bilbeyan mahkeme marifetile davet olunmalarını taleb eylerse mah
keme canibinden şahidlere birer davetname tebliğ ettirilecek ve yevmi 
muayyeni muhakemede isbatı vücud etmedikleri surette cezayı nakdiye 
mahkûm olacakları davetnameye dercedilecektir. İşbu varakai davetiye 
numunesi (3) rakamile tezyil edilmiştir. 

Madde 264 — Hasma ve şahidlere gönderilecek varakai davetiye
lerin yevmi muhakemeden lâakal beş gün evvel tebliği lâzımdır. 

Madde 266 — Şahidlerin ve ehli hibrenin harcırahları kendilerini 
davet etmiş ve ettirmiş olan hasım tarafından tesviye edilecek ve ehli 
hibreye harç tarifesi mucibince ücret dahi verilecektir. 

Madde 271 — Şahidler reis tarafından mahkemede ve alenî surette 
isticvab olunacak ve bunların tekellüm ettikleri lisana heyeti mahkeme 
aşina olmadığı takdirde şehadetlerini ziyade ve noksan olmıyarak tercüme 
ve tefhim için lâakal yirmi beş yaşını tekmil etmiş bir tercüman tayin 
edilerek doğru tercüme edeceğine dair tahlifi icra kılınacak ve zabıt 
varakası kendisine imzalattınlacaktır. 

Madde 285 — Davayı vakıa erzak veya sair bu gibi eşyaya müteallik 
olduğu veyahud defatiri ticariyede mukayyed bulunan hususat ikamei 
şuhud ile isbat olunabilipte iddiayı vaki minhayselmecmu bin kuruşu 
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mütecaviz olmadığı takdirde defatiri ticariyenin münderacatı ticaretle 
melûf olmıyanlar hakında dahi muteberdir. 

Madde 291 — Sahteliği iddia kılınan bir senedden dolayı sahte
kârlık ile maznunualeyh olan bir şahıs vefat etmiş veyahud hakkındaki 
hukuku umumiye davası müruru zaman ile sakıt olmuş ise o senede 
müteallik olan dava mahakimi hukukiyede dermeyan olunabilir bir mah
kemei hııkukiyede sahteliği iddia kılınan senedin münderecatım medarı 
istinad addedecek taraf o senedin istimalinde ısrar eder ve senedin sahteli
ğine dair bazı emarat görülür ve sahtekârlık davası asıl davanın sü
rüncemede kalması maksadile ikame olunmadığına müddeinin huku
kunu temin için diğer bir tedbirin ittihazı mümkün olmadığına mahke
mece kaanat hasıl olursa davanın rü'yeti tehirle mahkemei cezaiyeye ha-
valei keyfiyet olunur fakat sahtekârlık davasının reddolunduğuna dair 
mahkemei cezaiyeden derecei ulâda hüküm ve ilâm verildikten sonra 
hukuk mahkemesinde esas davanın rü yetine devam edilir. 

Madde 293 — Mahkemede aleyhine senedi adi ibraz olunan taraf 
ol senedin imzasını inkâr veya tasdik etmeğe mecburdur. Bunun için 
istimhal ederse bir haftayı tecavüz etmemek üzere mahkeme tarafın
dan kendisine mehil verilebilir. Gerek senedi imza eden kimsenin verese 
veya vekilleri ve gerek bir şahsı salis senedin sıhhatini inkâr etmeksizin 
ol senedi tanımamakta olduklarını beyan edebileceklerdir. 

Madde 294 — Maddei sabıkada beyan olunan mehil zarfında se
netteki imzayı red etmeyen taraf senedi tasdik etmiş addolunur şu ka-
darki bu babda ciheti taallûku bulunanların senedi mezkûr aleyhine 
mahakimi cezaiyede ikamei dava etmeğe salâhiyetleri olacak ve bu halde 
iki yüz doksanıncı madde ahkâmına tevkifi hareket olunacaktır. Mehlin 
inkızasından sonra bile esnayı muhakemede hattın ademi sıhhatini müş'ir 

esbabı kaviye görülür ise senedin sıhhatine dair beyyine ikamesi re'sen 
canibi mahkemeden emrolunahilecektir. 

Madde 301 — Hasım veyahud şahsı salis bir gûna sebebe müstenid 
olmaksızın senedatı matlûbeyi ibraz etmekten imtina ederlerse senedatı 
mezkûreyi ibraza üç günden yirmi güne kadar hapis cezasile dahi icbar 
olunabileceklerdir. Tarafeynden birisi yedi zabtındaki senedatı ibraz 
etmekten veyahud yedinde bulunmadığını veyahud vücudüne dair malû
matı olmadığını maal yemin teyid eylemekten imtina ettiği takdirde 
şu imtinaı canibi mahkemeden ehemmiyetle telâkki olunarak aleyhine 
bir emarei kaviye hükmünde tutulacaktır. 
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Madde 302 — iddiasını isbattan izharı aczeden tarafın talebile 
•müddeaaleyh tahlif olunur. Yemin huzuru mahkemede ve mazereti meş-
ruasına mebni gelmiyecekler için mahkeme azasından tayin olunacak 
biri huzurunda ve hasmm muvacehesinde olur tahlifin muamelâtı sairesi 
mecellei ahkâmı adliyenin bin yedi yüz kırk ikinci maddesinden bin 
yedi yüz elli ikinci maddesine kadar münderiç olan mevad ahkâmı
na tabidir. Bu maddeyi takib eden üç yüz üçüncü ve üç yüz dördüncü 
ve üç yüz beşinci ve üç yüz altıncı ve üç yüz yedinci ve üç yüz sekizinci 
ve üç yüz dokuzuncu maddelerin ahkâmı mülgadır. 

Madde 315 — Evvelâ mahakimden veyahud hakemler tarafından 
verilip lâyetegayyer halini kesbeden veyahud muvakkaten icrası emrolu-
nan ilâmat saniyen huzuru mahakimde akdolunan müsalehanameler sa
lisen muayyen bir şeyin veyahut mikdarı kâfi bir meblâğın teslimi lüzu
muna dair olup bir gûna nizam hasıl olması mümkün olmıyan ve mu
kavelât muharrirleri huzurunda tanzim kılınmış olan evrak ve senedat 
rabian memaliki mahrusai şahanenin sair mahakiminden sadır olan ilâ
mat lâzimülicradır. 

Madde 316 — İmalâtın icrası mahkûmulehlerin talebi üzerine bi-
dayeten hükmü vermiş olan mahkemenin reis ve hakemler tarafından 
tanzim olunan kararnameler ile mukavelât muharrirliğinden musaddak 
evrak ve senedatın icrası mahallî mahkemesinin reis ve memaliki mah
rusai saireden verilen ilâmatın icrası dahi mahkûmualeyh veyahut 
mahkûmubihin dairesi dahilinde bulunduğu mahal mahkemesinin reisi 
canibinden verilecek emir üzerine icra mübaşirleri marifetile icra kılınır. 

Madde 317 — İcra emrile mükellef olan mahkeme reisi icra mua
melesini berveç'hizir işaret eyliyecektir: 

Nam namii hazreti padişahiye olarak işbu « » mevkii ic
raya vaz'ı lâzım gelmekle ahkâmı miindericesinin icrasını mübaşir filân 
efendiye havale eder ve mübaşiri mumaileyhin istianesi vukuunda her 
bir zabıtai adlîye memurunun ianeye mecbur olduğunu beyan eyleriz. 

Madde 320 — Aleyhine itiraz olunan bir muamelei icraiye mah
kemece tasdik olunur ise derakab ikmal olunacaktır. Mahkemenin ka
rarı tadil veya tağyiri havi ise reisi mahkeme tarafından muhik ve 
münasib görüldüğü halde o karara tevfikı muamele edilecektir. Aksi 
halinde lieclittedkik mercii istinafı olan mahkemeye irsal ve o mahke
mece evrakın vürudundan itibaren üç gün zarfında keyfiyet bittedkik ka
rarı ita ile evrakı iade olunarak ona göre icabı icra kılınacaktır. Muame
lei icraiyeye itiraz ile reisi mahkeme tarafından karar verildikten sonra 
mevkii icraya vazolunacak muamelât aleyhine tarafeynin istinafa hakkı 
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olmayıp fakat menfaatine dokunan şahsı mahkeme reisi ile heyeti hakkın
da istikayı anilhükkâm salâhiyetini istimal edebilecektir. 

Madde 321 — Muamelei icraiye bir muayyen şeyin itası hakkında ise 
ol şeyin beş gün zarfında müstahakkına teslim ve itası veyahut tasarru
fundan kifayet olunması için mahkûmualeyhe reisi mahkeme tarafından 
bir kıt'a tenbihname tebliğ ettirilecek ve müddeti mezkûre zarfında hü
küm ve tenbihi vakii icra etmediği halde müruru müddetten itibaren üç 
gün zarfında menkul veya gayrimenkul olan malı müddeiye teslim ettir
meğe mübaşirin mükellef ve mecbur olduğu mezkûr tenbihnamede tasrih 
edilecektir. Tenbihname iki nüsha olarak birisi mahkûmualeyhe bırakı
lacak ve bir nüshası mübelliğuileyhe imza ettirildikten sonra mübaşirin 
nezdinde hıfzile müddeti muayyenesinde infazı hükmüne mübaşir tara
fından müsaraat edilecektir. 

Madde 326 — Mahkûmualeyh tenbihname aleyhine tarihi tebliğden 
kibaren üç gün zarfında kiraz ederse üç yüz on sekizinci ve üç yüz yir
minci maddeler ahkâmına tevfikan iktizası ifa ve kararı ita kılınıncaya 
değin icrayı cebriye teşebbüs olunmasına aksi halette tenbihname mu-
hükmü ilâm icra kılınır. 

Madde 356 — Medyunun emvali gayri menkulesini cebren bev ve 
furuht ettirmeğe her hir âayinin hak ve salâhiyeti vardır. Ancak matlû-
bata mukabil rehin varsa evvel be evvel rehni sattırıp esmanı hasılası tes
viyei deyne kifayet etmezse ondan sonra medyunun emlâki sairesini dahi 
furuht ettirecektir Mamafi medyunun kıymeti üç bin kuruştan ziyade 
olmayan süknası sureti cebriyede furuht olunamıyaeağı gibi üç senelik 
iradı tesviyei deynine kâfi olan akarı dahi sattırılamayıp ol akarı haczolu-
nacak iradından mukassatan tesviyei deyn ettirilecektir. 

Madde 368 — Müzayedenin icra olunacağı günde mahkemei sul
hiye reisi veyahut mukavelât muharriri icra kılınacak beyi keyfiyetini 
mübaşir vasıtasile ilân eyliyecek ve emri müzayede lâakal üç saat im-
tidat edecektir müzayede olunan emlâk müteaddid ise bir kaç parçası 
için birden pey sürmek caizdir. Üç saat vakit geçtikten sonra emlâkin 
her bir kıt'ası için sürülen pey müzayede memuru tarafından umuma 
bildirilecek ve bir saat zarfında zamaim vuku bulmaz ise en ziyade pey 
sürmüş olan müşteri üzerinde tekarrür edecek ve aksi takdirinde emri 
müzayede daha bir saat kadar temdid edilecektir. 

Madde 370 — Müzayede olunan emlâkin tarihi tekarrüründen iti
baren altmış bir gün mürurunda emlâki mezkûrenin katiyen bey ve teslimi 
icra kılınmak üzere esmanmı tesviye ve ifaya müşteri mecburdur med-
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yun müddeti mezkûrenin inkızasmdan evvel tesviyei deyin ederse emri 
müzayede münfesih olacak ve fakat müşterinin bu babda bir gûna mas
rafı vuku bulmuş ise medyun onu dahi tazmine mecbur bulunacaktır. 

Madde 371 — Müzayede aleyhine olacak her bir itiraz müzaye
denin tekarüründen itibaren yirmi gün zarfında dermeyan olunabilir 
böyle bir itiraz vukuunda müşteriye dahi tebliğ olunmak lâzım gelir 
ve itirazatı vakıanın sureti katiyede red olunduğuna karar verilmedikçe 
maddei sabıkanın tayin eylediği müddet mürur etse bile emlâkin esma-
nını tesviyeye icbardan müşteri vareste olur. 

Madde 373 — Medyunun emlâki diğer bir şahsın yedi zabtında bu
lunduğu halde emlâki mezkûrei merhune veyahut şahsı merkum vekil sı
fatı veya sıfatı aharı ile medyunun nam ve hesabına olarak emlâki mez
kûreye mutasarrıf ise tesviyei deyin hakkındaki ihbarnamenin bir su
reti şahsı merkuma dahi tebliğ olunacaktır. Şahsı salis emlâki mezbure 
üzerinde bir gûna hukuku varsa ihbarname suretinin tarihi tebliğinden 
itibaren nihayet yirmi gün kadar itiraz hakkını istimal edecek ve müddeti 
mezkûreden sonra şahsı şalisin bir gûna hukuk ve iddiası istima olun-
mıyacaktır. Şahsı merkumun müddeti muayyene zarfında vuku bulacak 
itirazatı müzayedenin icrasına mübaşeret için muayyen olan müddetin 
hitamından evvel f asi olunacak ve bu vesile ile müzayede müddeti tezyid 
ol unamıyacaktı r. 

Madde 393 — Hapis ve tevkif müddeti deynin miktarına göre ca
nibi mahkemeden tayin ve tahdid olunacak ve deyin her ne miktara ba
liğ olursa olsun müddeti tevkif üç ayı tecavüz edemiyecektir. 

Madde 394 — Hapis ve tevkif maddesi mübaşir marifetile icra 
olunacak ve mübaşir olbabda indeliktiza zabıtadan dahi muavenet 
taleb edebilecek ve fakat hapis ve tevkif hükmünü havi olan ilâmın bir 
sureti icraya talib olduğunu havi bir varakai mümziye ile beraber dayin 
tarafından mübaşire ita ve tevdi olunmadııkça şahsı mahkûmu ahzü tev
kife mübaderet edemiyecektir. 

Madde 408 — Dava vekillerinin daavii hukuki yede mebaliği mah-
kûmubihaya nisbetle alacakları ücurat muamelei icraiyeye kadar şamil 
olup fakat bir dava vekilinin esasen deruhde etmediği davadan dolayı 
sened veya ilâm üzerine ifa kılınacak muamelâtı icraiye için tanzim 
edeceği hacizname ve ihbarname ve müzayedename gibi evrakın behe
rinden beşer ve suretlerinden üçer kuruş alınacaktır. 

Mahakimden yazılacak varakai davetiye ve tenbihname ve ilâmat 
ve suret harçlarile ücuratı tebliğiye ve icraiye vesair bilcümle masarif 
muhakeme harç tarifesinde gösterilecektir. 
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(1) Varakai ihzariye numunesi 

Mahkemsine 
mahsus müddeaaleyh 

varakai ihza-
riyesidir 

Müddeaaleyhin 
isim ve şöhreti Sinni Sanatı M-halli 

• kameti Tabiiyeti 

Tarafından aleyhinize ikame olunan davasından 
dolayı şehri rumii halin inci günü saat ^ de lieclilmu-
hakeme işbu mahkemeye gelmeniz veyahut vekâletname ile bir 
vekil göndermeniz lâzım geleceği ve tayin olunan vakitte gelme
diğiniz ve vekil dahi göndermediğiniz halde gıyaben muhakeme
niz icra ve icab eden hüküm ita kılınacağı ihtar olunur. 

/ / ve / / 
Reisin imzası 

işbu varakai ihzariyenin bir nüshası tarafıma tebliğ olun
muştur. / / 

Mahalli imza 

işbu varakai ihzariye mübaşir tarafından . 

nin mahalli ikametine tebliğ olunduğunu tasdik ederiz. 

/ / 
Komşularından Komşularından 
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(2) Cetvel numunesi 

Mahkemesinde rüyet olunacok davaları 
için us"lii muhakamei hukukiye kanununun yüz dokuzuncu mad
desi mucibince tanzimi lâzımjelen eyyamı muhakeme cetvelidir. 
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(3) Varakai davetiye numunesi 

Mahkemsine 
mahsus şahit 

varakai daveti-
yesidir 

Şahidin isim ve 
şöhreti fj Sinni Mahalli 

ikameti Sanatı Tabiiyeti 

Tarafından aleyhine ikame olunan 
davasından dolayı şahadetiniz olduğu haber verilmekle ifayı 
şahadet için şehri Rumii halin inci günü işbu mahkemeye 
gelmeniz ve daveti vakıaya icabet etmediğiniz halde Usulü Muha
kemei Hukukiye Kanununun iki yüz altmış beşinci maddesi mu
cibince yirmi kuruştan yüz kuruşa kadar cezayı nakdi ile mah
kûm olmanız lâzım geleceği ihtar olunur. 

Arabî tarihi / / Rumî tarihi / / 
Reisin imzası 

Mahkeme \ 
^Mühürü ' 

X 

İşbu varakai davetiyenin bir nüshası tarafıma tebliğ olun
muştur. 

/ / 
Mahalli İmza 
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.No: 285 — Matbaalar Nizamnamesinin 29 uncu maddesine 
kaim olmak üzere tadilen kaleme alman 

maddei nizamiye 

19 zilkade 1309, 2 haziran 1308 

Madde 29 — Muhilli adab olan ve işbu nizamname ahkâmına mu
gayir olarak neşrolunan matbuat ve resimleri bilerek alenen veya ha-
fiyyen nakil ve furuht veya tevzi edenler veyahut külliyet üzere nezdinde 
bulunduranlar matbuatı mezkûre müellif veya tabilerinin şeriki cürmü 
addolunur ve ona terettüp edecek muamelei cezaiyeden başka matbaacı 
ve kitapçı ve mürettib ve müvezzi oldukları halde bir aydan üç aya 
kadar icrayı san'attan dahi menedilirler. 

No: 286 — Ceza Kanununun 58 inci maddei muaddelesine 
tezyil olunmak üzere kaleme alman fıkrai kanuniye 

19 zilkade 1309, 2 haziran 1308 

«Ve bir heyeti fesadiyenin maksadını icra veyahut bir şahsa ve
yahut müteaddid eşhasa suikast için her ne şekil ve surette olur ise ol
sun eslihai nariye ve alât ve edevatı sairei cariha ve mühlike icad ve 
imal ve istihzar eden veyahut taşıyan şahıs maddei fesad ve katli file 
çıkar ise idam olunur ve file çıkmayıpta teşebbüs derecesinde kalır ise 
on seneden akal olmamak üzere kürek cezasile mücazat olunur.» 

Kanunu mezkûrun 66 nci maddesine mûzeyyel 
fıkrai kanuniye 

« V e bu makule tahrikat ve fesadata dair matbu ve gayri matbu 
evrak ve risalei muzırrayı neşretmek üzere nezdinde hıfzedipte henüz 
neşredememiş olan şahıs beş seneden akal olmamak üzere kalebend edi
lir ve erbabı fesattan olmayıpta yalnız eline geçen bu makule evrakı 
muzırrayı memurini devleti aliyeye ibraz ve ita etmiyerek nezdinde 
saklayan kimse bir seneden üç seneye kadar hapis olunur.» 
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No: 287 — Asakiri şahane ile ahali beyninde zuhur edecek 
daavinin tayini mercii ve sureti rii'yeti hakkında 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Asakiri nizamiye yüzbaşılarından birile efradı ahaliden bir şahıs 
beyninde vukubulan bir cürümden dolayı divanı harpte icrayı muhake
meleri kumandanlıktan taleb olunmuş ve şahsı merkum berayı muha
keme divanı harbe gönderilmiş ise de divanı mezkûrdan verilecek hü
kümlerin mercii istinaf ve temyizi ve vasıtai tenfizi ve şahsı mahkûmun 
hangi hapishanede tevkifi lâzım geleceği hakkında bir gûna emir ve ni
zam olmadığından bahisle istifsarı havi Kudüs mutasarrıflığından Dahi
liye Nezaretine keşide olunup Şûrayı Devlete ita edilen telgrafname Tan
zimat Dairesinde badelkırae makamı seraskeriden istifsarı mütalea kı
lınmıştı. 

Gelen cevapta divanı harplerden verilen hükümlerin mercii istinafı 
orduyu hümayunlar erkânı harbiye daireleri ve mercii temyizi muha-
kemat dairesi olduğu ve efradı ahaliden mahkûmualeyh olanların mü-
cazatlan icra olunmak üzere evrakile beraber mahallî adliye memurları
na teslim edilmesi lâzım geleceği beyan olunmuş ise de orduyu hüma
yunlar erkânı harbiye daireleri ile muhakemat dairesi istinaf ve temyiz 
mahkemeleri makamına kaim olamıyacağı gibi ahiren Trabzon Vilâye
tinden bilvürud Şûrayı Devlete tevdi olunan tahriratta dahi bilcümle 
asakiri nizamiyei şahane ve jandarma zabitan ve efradının gerek asker 
ve gerek ahadı nas ile olsun her nevi davalarının divanı harplerde niyeti 
şeref sadır olan iradei seniyei hazreti padişahî üzerine Adliye Nezaretile 
bilmuhabere kararlaştırıldığı beyanile asakiri şahane ve jandarma zabi
tan ve efradının yalnız şahadet için celbedilen mahakime gönderilmesi 
makamı müşarünileyhten yazılan tahriratı umumiye ahkâmından olup 
halbuki iradei seniyei mezkûreden müsteban olan maksadı âli ceraimi 
kanuniyeden birile maznunualeyh olan mensubini askeriyenin şan ve 
şerefi askeriyelerinin muhafazası kaziyesi olarak müddei şahsilik hali ise 
muhilli şeref ve haysiyet olamıyacağı cihetle hükmü iradei seniyenin yalnız 
cürüm ile maznunualeyh olanlara münhasır olacağı istidlal edilmekte 
ise de salifüzzikir tahriratı umumiyede alelıtlak her nevi daaviden bahs-
olunması ve buna istinaden ciheti askeriyece asakiri şahane zabitan ve 
efradına taallûku olan davaların velev müddei şahsî sıfatında bulun
sunlar divanı harplerde niyeti iktiza edeceği dermeyan olunmakla be
raber henüz silâh altına alınmayan ve sıfatı askeriyeyi ihraz etmiyen 
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•efrad hakkında dahi bu yolda teklifatta bulunulması ciheti askeriye ve 
adliye beyninde baisi ihtilâf ve tereddüt olduğundan bahsile Şûrayı 
Devletçe bu babda bir karar ittihazı lüzumu gösterilmiş ve vilâyatı sai
reden dahi bu yolda iş'arat vu'kubulmakta bulunmuş olduğundan mebhu-
sunanh olan tahriratı umumiye ve müstenid olduğu iradei seniyeyi mü
belliğ tezkere suretlerinin irsali makamı müşarünileyhe iş'ar olunmuştu. 

Varid olan cevapta silki celili askeride bulunanların mahakimi 
nizamiyede cereyan edecek muhakemelerinde bizzat bulunmamaları için 
bunların davalarının ya divanı harpte rüyet edilmesi veyahut mahakimi 
nizamiyede kendileri hazır bulunmamak üzere tayin edecekleri vekiller 
huzurunda muhakematı lâzımelerinin icra kılınması mebhusunanh olan 
iradei seniyei hazreti padişahı hükmü münifi icabından bulunmuş ve bu 
iki şıktan birinin tercihi makamı seraskeriye aid olduğu Adliye Neza
reti le cereyan eden muhabere cevabına melfuf Dersaadet istinaf müd
deiumumiliğinin müzekkeresinde gösterilmiş olmasına ve efradı asakiri 
şahanenin vekil tayinine muktedir olamıyacakları hassa orduyu hüma
yunu müşiriyetinden bildirilmesine mebni bizzarure asakiri şahaneye 
müteallik daavinin divanı harplerde rüyeti şıkkı ihtiyar olunarak ol-
veçhile icrayı tebligat kılındığı beyan olunmuş ve iradei seniyeyi şa
mil mabeyni hümayunu mülûkâne başkitabetimin bir kıt'a tezkeresi su
reti irsal kılınmıştır. 

İktizası ledelmüzakere asakiri şahanenin maznunualeyh sıfatile 
mahakimi nizamiyede icrayı muhakemeleri şerefi askerilerini muhil ola-
-cağı cihetle iradei seniyei hazreti padişahinin müştemil olduğu iki şut
tan şıkkı evvel veçhile asakiri şahanenin ceraimden dolayı maznunu
aleyh sıfatile divanı harplerde icrayı muhakemeleri lâzım gelip fakat 
müddei sıfatile mahakimi nizamiyeye müracaatları ve mahakimi niza
miyede edayı şahadetleri sıfatı askeriyelerini muhil olmadığından müd
de i sıfatile olan muhakemelerinin mahakimi nizamiyede rüyeti ve indel-
icap şahadet için mahakimi nizamiyeye izam olunmaları lüzumu bir 
rey tarafından dermeyan kılınmış ise de iradei seniyei hazreti padişahi
nin hükmü alisi şan ve şerefi askerinin vikayesi esasına müstenid olma
sına ve asakiri şahanenin müddeti şahsî sıfatile mahakimi nizamiyede 
ikamei dava etmeleri ve istintak muamelesi hafi yy en cereyan eylediği 
-cihetle müstantike ifade vermeleri ve dairei istintak ile mah akim nezd in
de edayı şahadet etmeleri maddeleri maznunualeyh sıfatile mahkemede 
bulunmalarına makis olamayacağı cihetle bu misillû ahvalde bizzat ha-
zır bulunmaları ve fakat bir cürüm ile maznunualeyh olan asakiri şahane 

T. 1 C..t F. 79 
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zabitan ve efradının icrayı muhakemeleri için mahakimi nizamiyeye ih

zarları filhakika' sıfatı askeriyeleri ile mütenasip olmayacağından ve 

askerlerin bu makule cürümlerinden dolayı divanı harplerde icrayı mu-

hakemleri takdirde asakiri şahane ile müştereken ikaı cürüm eden ef

radı ahalinin dahi ya divanı harplerde icrayı muhakemeleri veyahut bir 

davanın iki mahkemede rüyeti gibi teşettütü muamelâtı mucib ahval vu

kua gelebileceğinden maznunualeyh olan asakiri şahaneye müteallik me-

vaddın aid olduğu mahakimi nizamiyede muhakemesi ve tetkiki esna

da iradei seniyei mebhusenm şıkkı sanisi hükmü münifine tevfikan ta

raflarından vekil bulundurulması ve bunlardan bikudret olanlar için 

icap eden vekillerin bilâ ücret canibi mahakimden tayin kılınması husu

sunun usul ittihazı hem maksadı âliye muvafık hem de muhakematın 

dairei kanuniyesinde intizam ve suhulet ile cereyanını müstelzim olacağı 

ekseriyeti araca tezekkür kılınmış olmakla badelarz rehini tasvibi âli 

buyrulduğu takdirde olveçhile ifayı muktezasının adliye ve tamimen vi

lâyat ile müstakiilen idare olunan mutasarrıflıklara tebligat icrasının 

Dahiliye Nezaretlerine havalesi ve makamı seraskerî ile Şûrayı Devlete 

malûmat itası tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman hazreti menlehül-

emrindir. 
16 receb 1309, 3 şubat 1307 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin işbu mazbatası bu maddeye dair 
tarafı seraskerî ile muhabereyi şamil tezkere ve evrakı müteferria ile 
beraber meyanei bendegânemizde kıraat olundu. Maalinde asakiri şaha
nenin müddeii şahsî sıfatile mahakimi nizamiyede ikamei dava etmeleri, 
ve istintak muamelesi hafiyyen cereyan edeceği cihetle müstantike ifade 
vermeleri ve dairei istintak ile mahakim nezdinde edayı şahadet etmeleri 
haysiyeti askeriyelerine dokunmayacağından bu misillû ahvalde bizzat 
hazır bulunmaları ve fakat bir cürüm ile maznunualeyh olan asakiri şa
haneye müteallik mevaddın aid olduğu mahakimi nizamiyede esnayı mu
hakeme ve tetkikinde taraflarından vekil bulundurulması ve bikudret 
olanlar için icab eden vekilleri bilâ ücret canibi mahkemeden tayin olun
ması lüzumu ekseriyetle dermeyan olunmuş ve bu babda mukaddema 
şerefsadır olan iradei seniyei cenabı padişahinin hükmü âlisi asakiri şa
hanenin şerefi askerilerinin muhafazası için bunlara müteallik davaların 
ya divanı harpte veyahut kendileri bulunmamak üzere tayin edecekleri 
vekiller marifetile mahakimi nizamiyede rüyet edilmesi zımnında bir 



1251 

usul ittihazı merkezinde olduğu halde asakiri şahaneye müteallik daavii 
cezaiyeden başka hukuk davalarının dahi divanı harplerde niyetine baş
lanılmış olduğundan ve asakiri şahane zabitan ve efradı ile ahali bey
ninde tahaddüs eden cezaya ve hukuka müteaillik davalar için münha
sıran divanı harplerin mercii rüyet ittihaz edilmesi bunların mahakimi 
adliyeye nisbeten vesaiti lâzime ve sairece derkâr ulan nekayisi ciherile 
ahalice baisi şikâyet ve bunun usul ittihazı takdirinde askerle ecnebi 
beyninde zuhur eden daavinin dahi divanı harpçe fasıl ve rüyeti icab 
ederek bu da başkaca mucibi müşkilât olacağına binaen bu misillû şi-
kâyat ve müşkilât vukuuna mahal kalmamak ve bermantuku emrü fer
manı hümayunu mülûkâne şerefi askerî vikaye edilmiş olmak üzere bir 
kaidei salimenin vaz'ı mertebei vücubda olarak olbabda cereyan eden 
müzakeratın neticesinde mevaddı cezaiyede müddeaaleyhin vekilile be
raber bizzat muhakemede bulunması kanunen lâbüd ve muktazi olup 
maahaza kavanini adliye ahkâmınca muhakematın hasbelicap sureti ha
fiyede icrası dahi mücaz ise de haysiyeti askeriyenin vikayesi zımnında 
asakiri şahane ile ahali beyninde mütehaddis ve cezayı müstelzim olan 
daavinin asker müddeaaleyh olduğu halde divanı harpte ve asakiri şa
hane müddei sıfatında bulunduğu daavii cezaiyenin ya bizzat bulunmak 
veyahut vekil tayin eylemek üzere mahakimi nizamiyede fasıl ve rüyet 
edilmesinin usul ittihazı ve mevaddı hukukiyeye gelince daavii hukuki-
yenin mercii rüyeti münhasıran mahakimi adiye olduğu gibi bunun 
muhakemesinde bizzat bulunmağa hacet olmayıp vekil tayini dahi kabil 
ve caiz idüğünden hukuka müteallik davalann alelûsul mahakimi mü-
teallikasında rüyet ettirilmesi meyanei çakeranemizde müttehiden bitte-
zekkür evrakı mezkûre leffen arz ve takdim kılınmış olmakla sureti ma
ruza nezdi âlide tasvib buyurulduğu takdirde ol veçhile ifayı mukteziyaU 
zımnında tarafı seraskerî ile Adliye ve Dahiliye Nezaretlerine icrayı 
tebligat olunacağı muhatı ilmü âli buyuruldukta olbabda ve katıbei ah
valde emrü ferman hazreti menlehülemr efendimizindir. 

20 zilkade 1309, 3 haziran 308 

Arz tezkeresi 

Asakiri şahane ile ahali beyninde zuhur edecek daavinin tayini 
merci ve sureti rüyeti hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden 
tanzim olunan mazbata Meclisi Mahsusu Vükelâca cereyan eden müza
kere üzerine tezyil olunarak leffen arz ve takdim kılınmış olmakla mün-
derecatı hususunda her ne veçhile iradei seniyei cenabı padişahı şeref-
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müteallik buyurulur ise mantuku âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei 
senaveri terkim olundu efendim. 

20 zilkade 1309, 3 haziran 1308 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Asakiri şahane ile ahali beyninde zuhur edecek daavinin tayini 
merci ve sureti rüyeti hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mec
lisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatasının leffile olbabda istizanı 
havi residei desti tazim olan 20 zilkade 1309 tarihli tezkt.ei seniyei sa
daretpenahileri melfufile beraber menzuru âli buyurularak bu makule 
daavinin mukaddema ciheti askeriyece bakılması irade ve ferman buy-
rulmuş ise de bu suret pek çok müşkilâtı dai olmakta idüğünden namusu 
askerinin vikayesine itina edilmek şartile bu yoldaki daavinin her yer
de cari olan usul veçhile yine adliyece rüyet edilmesi şeref sadır olan 
emrüfermanı hümayunu hazreti hilâfetpenahi iktizayı âlisinden bulun
muş ve mezkûr tezkerei samiyei fehimanelerinin ber mantuku iradei 
seniyei mülûkâne iadesine ibtidar kılınmış olmakla olbabda emrü fer
man hazreti menlehülemrindir. 

21 zilkade 1309, 4 haziran 1308 

N o : 288 — Aşar Nizamnamesinin sekizinci maddesi makamına 
kaim olmak üzere kaleme alınan 

maddei nizamiye 

2ü zilkade 1309, 8 haziran 1308 

Madde 8 — öşrü bedelen alınmak lâzım gelen mahsulât idrak et
tikçe meclisi idarei kazada rayici beldeye tevfikan kat'ı fiat olunarak 
tanzim olunacak mazbatanın hıfzile bir sureti musaddakası kazada kay
makam ve merkezi livada mutasarrıf tarafından zabıta vasıtasile mah
sulün bulunduğu köyün ihtiyar meclisine ve bir sureti musaddakası dahi 
aşarı deruhde eden mültezimine ve emaneten idaresi halinde malmemu-
runa tebliğ olunur. Müstakillen idare olunan livalar ile vilâyetlerin mer
kezi olan kazalar mahsulâtının fiatı malmemurunun tahriren İhtan üze
rine belediye meclislerinde takdir olunup belediye meclisinin mazbatası 
meclisi idarei liva ve vilâyette hıfz ve bir sureti berveçhi muharrer alâ
kadar olanlara zabıta marifetile tebliğ edilir. Bu yolda verilecek karara 
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razı olmayan taraf mazbatanın tarihi tebliğinden itibaren on gün zar
fında itirazatını mübeyyin tanzim edeceği arzuhal ile bir suretini fiat 
kazada takdir olunmuş ise kaymakama ve livada takdir olunmuş ise 
mutasarrıfa ita etmeğe mecbur ve bu müddetten sonra vukubulacak 
itiraz gayri mesmudur. Verilecek arzuhalin sureti nihayet üç gün zarfın
da diğer tarafa bittebliğ bir hafta müddette anın dahi vereceği cevap-
name zikrolunan arzuhal ve mahfuz olan mazbata ile birleştirilerek 
kazadan tâbi olduğu mutasarrıflığa ve livadan makamı vilâyete batahri-
rat takdim ile meclisi idarei liva veya vilâyetçe tedkikatı lâzime bilicra 
olbabda verilecek karar kat'î ve lâyetegayyer olmak üzere mahallince 
katolunan fiat tasdik veya tadil ve tezyid edilir. Muştaki Men idare olu
nan mutasarrıflıklar ile vilâyet merkezlerinde belediye meclisinin kara
rına itiraz vukuunda arzuhal doğrudan doğruya mutasarrıflık ve vilâyet 
makamına takdim olunacağı gibi tebligatı lâzime dahi meclisi idarei 
liva ve vilâyet marifetile icra kılınır. Yalnız ahali veya mültezim tara
fından verilecek arzuhaller Damga Kanununa tâbi olup işbu takdiri fiat 
hususuna müteallik evrakı saire puldan müstesna olduğu gibi mukarre-
rat ve tebligatı mezkûreden dolayı hiç bir taraftan harç ve resim 
alınmaz. 

No: 289 — Tahsili Emval Nizamnamesinin 25 inci maddesi 
makamına kaim olmak üzere tadilen kaleme alman 

maddei nizamiye 

28 zilkade 1309, 11 haziran 1308 

Madde 25 — Muhtarlar mükellefinden istihsal eyledikleri emval
den zimmetlerine akçe geçirirler ise işbu mebaliğ doğrudan doğruya 
kendilerinden nakten istifa olunur. Fakat bu misıllûlann iktidarsızlığı 
ve emval ve emlâkinin ademi kifayeti tebeyyün ettiği takdirde zimmet
lerinin tazmini kendilerini intihap eden karye ve mahalle ahalisine re
cidir. Ahali dahi mahakimi nizamiyede muhtarana bilmüracaa tazmin 
ettirilir. O makule muhtaran hizmetlerinden ihraç olunmakla beraber 
meclisi idarede bilmuhakeme tebeyyün edecek hale göre zimmetine mah 
mirî geçiren memurin misillû haklarından kanunen lâzım gelen muamele 
icra edilir. 
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No: 290 — Kıbrıs Ceziresinin fazlai varidatı olarak ingiltere 
tarafından Saltanatı Seniyeye verilecek mebaliği 

seneviyenin miktarı hakkında iradei seniye 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Kıbrıs ceziresinin fazlai varidatı olarak İngiltere Devleti tarafından 
Saltanatı seniyeye senevi itası lâzım gelen mebaliğin miktarı bazı mevad 
hakkında beynettarafeyn ihtilâf zuhurundan naşi henüz takdir olunama
mış ve İngiltere Maliye Nezaretinden vurud eden lâyihayi hesabiye ile 
hazinei celilece bazı mülâhazatı mutazammm bittanzim oraya gönde
rilen ve buna cevaben nezareti mezkûreden gelen iki kıta lâyiha ve mec
lisi maliyenin müzekkeresi ve hazinei celilede müteşekkil komisyonu 
mahsus mazbatası bu babda cereyan eden muamelât ve muhaberatı ha
vi bulunmuş olduğundan canibi hazineden Süleyman Sudi efendi ve Maz-
har bey celb ile müzakerei keyfiyet olunarak neticesinin bildirilmesi 
hakkında sebkeden iş'ara cevaben Hariciye Nezaretinden mebus tezkereye 
melfuf mazbata ve muvazene pusulası ve evrakı saire ile beraber meya
neyi bendegânemizde kıraat olundu. 

Malûmu âli buyrulduğu üzere ingiltere Devleti ile münakid olan 
mukavelei mahsusa iktizasınca cezirei mezkûrenin fazlai varidatı ola
rak Saltanatı Seniyeye senevi itası lâzım gelen meblâğın miktarı hakkın
da Hazinei celilece ve ingiltere Maliye Nezaretince irae olunan hesa-
bat beyninde fark ve tefavüt görünmüş ve bu babda icra kılınan tetkikat 
ve muhaberatın bir neticeye iktiran edememesine mebni işin yeniden tet
kiki için mukaddema Devleti müşarileyha tarafından memuren Der
saadete gelmiş olan sir Bidolf hazır olduğu halde teşekkül eden komis
yonca da bir hayli müzakerat cereyan etmişse de yine tarafeynce itilâf 
hasıl olamamış olduğundan ve Hazinei celilece muahharan tanzim edi
lip ingiltere Devletine tebliğ olunan lâyihai hesabiye dahi Devleti mü-
şarileyhaca kabul olunmayıp işin böyle sürüncemede bırakılması ise 
gayrı caiz bulunduğundan mezkûr komisyon mazbatasında beyan ve izah 
olunduğu veçhile cezirei merkume fazlai varidatı olmak üzere Hazinei 
celilece yapılan hesapta 12 088 312 kuruş gösterildiği halde ingiltere 
Maliye Nezaretinin lâyihai hesabiyesinde 10 507 110 kuruş olarak murak
kam olup indelmuvazene hazine hesabınca fazla görünen 1 581 202 ku
ruş tarafeynce muhtelifünfiha olan rubu öşür ve tapu hasılatı ve istikrazı 
mecburi ve maaşatı zatiye ve kayma farkından mütevellid olmasile bun
dan rubu öşür ve tapu hasılatı ve istikrazı mecburî maddeleri hakkında 
icra kılınan tetkikat üzerine sebkeden tebligat ve muamelât bir neticei 
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matlubeye iktiran edememiş olduğundan bu üç kalemin yekûnu olan 
512 099 kuruşun fazlai mezkûreden tenzili zarurî olduğu gibi maaşatı 
zatiye ve saire muhassasatile kaime farkından mütevellit bulunan 10069103 
kuruşun dahi aradan on dört sene mürur ettiği cihetle bahis ve müzakeresi 
bir faydayı mucib olamayacağından fazlai varidatın 10 507 110 kuruş 
olmak üzere takdir ve tayini hususunun Londra Sefareti seniyesine teb
liği ve fazlai mezkûrenin bu veçhile tayin edildiği halde miktarı mu
karrerin esas itibarile on dört senede tedahül ve teraküm eden mebaliğ 
ve buna müteferri muamelâtı hesabiyenin rüyeti ve mezkûr cezirede kâin 
nıemlâhalardan çıkarılmakta olan tuzun sarfiyatı dahiliyeden fazlasının 
hükümeti seniyeye itası hakkında Sefareti müşarileyhaya sebkeden 
iş'arın takyidi lüzumu dermeyan olunmuş ve cezirei mezkûre fazlai va
ridatının ukdei ihtilâfdan kurtularak tayin esasile hesabat ve muamelâ

tının tesviyesi lâzımeden bulunmuş olduğundan berveçhi muharrer ifayı 
mukteziyatı ve bir de maaşatı zatiye ve faiz ve bedelâtı masarifi mahalliye-
den madut olmayıp bunların ashabı nerede bulunur ise mahlûlâtı ha
zinei celileye aid olmak üzere istihkaklarını hazinei celilenin hava 
lesi ve iş'arı üzerine mahallî mal sandıklarından almakta oldukları ci
hetle cezirece bu yolda verilecek mebaliğ mukabilinde alınacak senedatın 
muamelei mukteziyesi ita olunmak için canibi hazinei celileye tisyarı 
ve bunlardan mahlûl olacak mebaliğ miktarının dahi bildirilmesi zım
nında tebligat icrası hususunun Hariciye ve Maliye Nezaretlerine hava
lesi müttehiden bittensib salifüzzikir mazbata evrakı müteferria lef fen 
arz ve takdim kılındı ise de olbabda 

10 haziran 1308, 27 zilkade 1309 

Tezkerei maruza 

Kıbrıs Ceziresinin fazlai varidatı olarak İngiltere Devleti tarafın
dan Saltanatı Seniyeye senevî itası lâzım gelen mebaliğ miktarı hakkın
da İngiltere Maliye Nezaretinden vurud eden lâyihai hesabiye ile Hazi
nei celilece bittanzim oraya gönderilen ve buna cevaben nezareti mez-

küreden gelen iki kıt'a lâyiha ve evrakı saire üzerine Hariciye Nazın 
Devletlû paşa hazretlerinin tahtı riyasetinde teşkil edilen komisyondan ita 
kılınan mazbata meclisi mahsusu vükelâda bilmütalea olbabda cere
yan eden müzakereyi havi tanzim olunan mazbata takimile arz ve tak
dim kılınmış olmakla münderecatı hakkında her ne veçhile iradei se
niyei cenabı mülûkâne şerefmüteallik buyurulursa mantuku âlisi infaz 
edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu efendim. 

10 haziran 1308, 27 zilkade 1309 
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İradei seniyei hazreti padişahiyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufatile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei cenabı sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seni
yei cenabı padişahı şerefsudur buyurulmuş olmakla olbabda. 

11 haziran 1308, 28 zilkade 1309 

No: 291 — Dersaadette küşad edilecek aşiret mektebinin 
şeraiti tesisi hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 
Memaliki mahrusai şahanede mütemekkin aşairi urban evlâdının 

talim ve terbiyesine mahsus olarak ihdası cümlei amali hayri istimali 
cenabı padişahiden bulunan mekteblere esas olmak üzere şimdilik Der
saadette Aşiret mektebi namile bir mektep tesisi tasavvur buyuruarak 
bu mektebin ders programlarının sureti teşkili ve tertibi hakkında lâyihı 
hatırı hümayunu mülûkâne olan mütaleatı seniyeyi cami olarak karini 
sanii cenabı şehriyari ferik Nuri Paşa tarafından tanzim ve takdim kı
lman lâyihanın gönderildiği beyanile mektebi mezkûrun tesisi için muk-
tezi karşılığın sureti tedariki maddesile teferruatı maslahatın bilet-
raf müzakere olunarak neticesinin ba mazbata arzı şerefmüteallik buyu
rulan iradei seniyei hazreti mülûkâne iktizayı âlisinden bulunduğunu mü
belliğ tezkerei hususiye mezkûr lâyiha ile beraber meyanei bendegânemiz-
dekıraat ve mütalea olundu. Veliyünnimet biminnetimiz şehriyari âli tebar 
ve tacidar celilülasar efendimiz hazretlerinin bilcümle tebaai saltanatı 
seniyeleri haklarında bidiriğ ve rayigân buyurulmakta olan eltaf ve ina-
yatı malânihayei cenabı şehinşahî cümlei celilesinden olmak üzere 
Aşairi urban evladının dahi sureti mahsusada talim ve terbiyeleri için 
ileride mahali roünasebede tesis olunacak mekteblere esas olmak üzere 
Dersaadette Aşiret mektebi namile bir mektep küşadı emrinde şayan' 
buyrulan müsaadei mekârimi mutadei veliyünnimet binnimet mahzı hik-
nıetve isabet olmasile duayı rnefruzuledayi cenabı zillûllahinin yad ve 
tekrarile tezyini elsinei rukkıyetkılınmış ve zikr olunan lâyiha münderecatı 
dahi esasen münasib görünmüş olup fakat bu mekteb için iktiza eden ders 
programlarının gelecek talebenin derecei liyakat ve tahsillerine göre tertibi 
münasib olmasile ilk sene için celb olunacak talebeye tedris ve talim 
edilecek ders cetvelinin icabı veçhile tanzimi ve mektebi mezkûrda müd
deti tahsiliyenin beş »ene tahdid olunmasına göre beher sene ellişer ta
lebe alınmak üzere ilk »ene için elli nefer şakirt celb ve tahrir olunmak 
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iktiza edeceğine ve Darüşşefakanın usulü idaresi mazbut ve masarifi me
kâtibi saire muhassasatının nısfına muadil olmasına nazaran işbu mek
teb talebesinin sureti iaşesinin dahi Darüşşefakaya tevfik edildiği halde 
tasarruf ve mazbutiyeti mucib olacağına mebni emri tesisin bu esaslara 
göre icrası münasib olduğu gibi sınıfları terakki eyledikçe icabı veçhile 
tezyid edilmek üzere bunlara şimdilik şehrî otuzar kuruş maaş itası dahi 
kâfi görünmüş ve bu sene için sarfı lâzım gelen mebaliğin Maarif Nazın 
Paşa tarafından ifade olunduğu veçhile maarif muvazenesinde murakkam 
taşra mekâtibi idadiyesi muhassasatı mevkufesinden tesviyesi tensip edil
miş olmakla sureti maruza muvafıkı emrü fermanı hikmet beyanı hazreti 
padişahî olduğu halde muamelei lâzimenin ifası hususlarının Dahiliye ve 
Maarif Nezaretlerine havale edileceği muhatı ilmi âli buyuruldukta ol
babda ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimi-
zindir. 

/ Zilhicce 1309, 14 haziran 1308 

Arz tezkeresi 

Memaliki mahrusai şahanede mütemekkin Aşairi urban evlâdının 
talim ve terbiyesine mahsus olarak ihdası cümlei amali hayri istimali 
cenabı padişahiden olan mekteblere esas olmak üzere şimdilik Dersaadette 
Aşiret mektebi namile bir mektep tesisi için muktazi karşılığın sureta teda
riki maddesile teferruatı maslahatın bilataraf müzakere olunarak netice
sinin ba mazbata arzı hakkında şeref müteallik buyurulan iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenahiyi mübelliğ tezkerei hususiyei devletleri ve mezkûr 
lâyiha meclisi mahsusu vükelâda ledelkırae olbabda cereyan eden mü
zakereyi havi kaleme alınan mazbata malfufile arz ve takdim kılınmakla 
münderecatı hakkında her ne veçhile emri fermanı hümayunu hazreti 
padişahî şeref müteallik huyundur ise mantuku münifi infaz edileceği 
beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

1 zilhicce 1309, 14 haziran 1308 

tradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sedaretpenahileri 
meclisi vükelânın mazbatai maruzası ve melfufile beraber meşmulü 
nazarı âli olmuş ve Beşiktaşta kâin akaratı seniyeden bir kaçının etfali 
aşair için mekteb haline ifrağına müsaadei seniye şayan buyurulduğun-
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dan berveçhi tezekkür ve istizan ilk sene için elli çocuğun celbi esbabına 
teşebbüs olunarak keyfiyetin yarınki gazetelerle ilânı ve gelecek çocuk
lar henüz ders görmemiş olacaklarına nazaran mektebi mezkûr dersleri
nin elifbadan başlaması ve ders programının muhtasar olması lâzımeden 
olup talebenin hilâfeti uzmayı islâmiye ve Saltanatı Seniyei Osmaniyeye 
olan hürmet ve meyi ve mehabbetlerini tezyid ve takviyeye hizmet ede
cek dersleri muhtevi olması maksudu asli idüğünden programın ona göre 
bitteemmül tertib ve arzı ve nezareti maneviyesi lütfen veliyünimet 
minnetimiz zatı hilâfeti semat efendimiz hazretleri tarafı eşreflerinden 
ifa buyurulacak olan meketebi mezbure Maarif Nezareti canibinden bir 
müdür tayin kılınması ve işin cihatı sairesinin dahi meclisi vükelânın 
kararı mucibince ifayı mukteziyatı hususlarına iradei seniyei cenabı hi
lâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulmuş olmakla olbabda emrü fer
man hazreti veliyülemir efendimizindir. 

2 zilhicce 1309, 15 haziran 1308 

N o : 292 — Aşar Nizamnamesinin 39 uncu maddesine 
müzeyyel fıkaratı nizamiye 

24 zilhicce 1309, 15 haziran 1308 
Mülteziminin aşardan dolayı nakden ve aynen ahali üzerlerinde 

olan alacaklarından harman vaktinden itibaren nihayet üç mah müddet 
zarfında tediye olunmayıp kusur bir şey kaldığı halde medyunların isim 
ve şöhretlerile mikdarı matlûbatım mübeyyin mültezimler tarafından 
birer kıt'a müfredat defteri tanzim ile gerek göderi gerek ayniyatın fiatı 
mecalisi idare marifetile tahmin ve takdir edilen fiat üzerine yazılmış 
ve mikdarı matlûbatın hakikaten ondan ibaret bulunmuş olduğu kura ve 
mahallât ihtiyar mecal isine tasdik ettirildikte kazalarda kaymakam ve 
livalarda mutasarrifin ve vilâyatta vülâtı izama takdim olundukta 
defterlerin havi olduğu mebaliğin medyunlardan tahsili hakkındı ihtiyar 
meclisine hitaben defterlerin rabtile buyruldular verilir bunun üzerine de 
ifayı deyinde temerrüd edenler bulunur ise mültezimler tarafından mü-
temerridinin isimleri balâlarına muharrer olarak her köy ve mahalle 
için birer kıt'a arzuhal yazılıp mezkûr musaddak defterler ile beraber 
bidayet mahkemelerine ita olunup onun üzerine medyunlar celb ile 
sayanı kabul müdafaaları olmadığı halde her şahıs hakkında başka 
başka müzakere tanzimile İcra Kanununa tevfikan tahsili zımnında icra 
memuruna gönderilir. Mehakimde zikrolunan musaddak defterler medarı 
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hüküm addolunacağı gibi yüz kuruşa kadar olan müzekkereler pul vesair 
gûna resim ve harca tâbi değildir bir karye veya mahalle ahalisinden 
her kaç kişi medyun ise onlara hitaben yazılacak davetnameler bir mü
başir marifetile bir defa da tebliğ ve davetiye varakaları her kaç aded 
olur ise olsun yalnız azimet ve avdet masarif il e talimatı mucibince bir 
kişiye mahsus ücreti mübaşiriye istifa olunur. 

N o : 2 9 3 — Divanı harplerce mahkûm olan jandarma ve 
zabtiye zabitan ve efradından sülüsan müddet 

mahkûmelerini ikmal edenlerin dahi affı 
âliye mazhariyetleri hakkında 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Aydın Vilâyeti Jandarma alayının üçüncü Saruhan taburunda mü
lâzımı s a n i olup bir cerh maddesinden dolayı Divanı harbce üç ay müd
detle mahkûmen merkezi vilâyet hapishanesinde mevkuf bulunan Hay-
reddin efendi sülüsan müddetini ikmal eylemiş olmasile velâdeti hü
m a y u n u mesadet makrunu hazreti padişahi şerefine olarak emsali misil-
lû mumaileyhin dahi tahliyei sebili Aydın Vilâyetinden istizan edilmekte 
olduğu beyanile cinayatı azüne ile mahkûm olmayan mücrimin hakkında 
eyyam ve leyalii muhtereme ve mukaddesede şayan buyrulan affı âliden 
mecalisi idarede mahkûm olanların dahi hissedar edilmelerine dair ahi
ren şerefsanih olan iradei seniyei hazreti padişahinin Divanı harblerce 
mahkûm olanlara şamil olup olmayacağı istifsarını havi Dahiliye Neza
retinin Şûrayı Devlete havale buyrulan tezkeresi tanzimat dairesinde kı
raat olundu. 

Gerek mahakimi nizamiye ve gerek mecalisi idarece cinayatı azime-
den maada ceraim ile mahkûm olan mücriminden sülüsan müddetlerini 
ikmal eyleyenlerin eyyam ve leyalii mukaddese ve muhtereme şerefi
ne olarak ihlâyi sebilleri muktazayı emrüfermanı hümayunu cenabı şe-
hinşahiden bulunmasına ve Divanı harblerden mahkûm olan jandarma 
ve zabtiye zabitan ve neferatının dahi işbu merhameti seniyei hazreti 
padişahiden hissedar edilmeleri muktazayı maslahat ve madeletten bu
lunmasına mbni keyfiyetin tamimen vilâyata ve znüstakillen idare olu-
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nan mutasarrıflıklara tebliğinin Dahiliye Nezaretine havalesi ve ma
kamı seraskeriye malûmat itası babında emrü ferman hazreti menlehül
emrindir. 

21 zilkade 1309, 4 haziran 1308 

Arz Tezkeresi 

Cinayatı azime ile mahkûm olmayan müciriminden sülüsan müd
detlerini ikmal eyleyenler hakkında eyyam ve leyalii muhtereme ve 
mukaddesede şayan buyrulan affı âliden mecalisi idarede mahkûm olan
ların dahi hissedar edilmelerine ahiren iradei seniyei hazreti padişahi 
merhamet efzayı sunuh ve sudur buyrulmuş idiğünden işbu merhameti 
seniyei hazreti hilâfetpenahiden badema Divanı harblerde mahkûm olan 
jandarma ve zabtiye zabitan ve neferatından sülüsan müddetlerini ikmal 
eyleyenlerin dahi hissedar edilmeleri hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat 
dairesinden kaleme alınan mazbata leffen arz ve takdim kılınmış olmakla 
olbabda her ne veçhile iradei seniyei hazreti padişahi şeref müteallik 
buyrulur ise mantuku âlisi infaz olunacağı beyanile tezkerei senaveri 
terkim kılındı. 

8 zilhicce 1309, 20 haziran 1308 

İradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufile manzuru âli buyrulan işbu tez
kerei samiyei sedaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı 
padişahi şerefmüteallik buyrulmuş olmakla olbabda 

9 zilhicce 1309, 21 haziran 1308 

N o : 2 9 4 — Hrttai Irakiyede canibi miriden mazbut arazi 
hakkında hakkı karar davasının ademi istimal ve 

arazii mahlûlenin sureti teffiri hakkmda 
iradei seniye 

Hattai Irakiye arazisinin kısmı küllisi canibi miriden mazbut ola
rak her sene icar ve müzaraa suretile taliplerine ziraat ettirilmekte oldu
ğu cihetle bu makule yerlerde arazi kanunu hükmünce kimsenin hakkı 
karan olamıyacağı gibi zaten hıttai mezkûrede mirî idaresinde olan 
arazinin bedeli misil veya müzavede mukabilinde tefvizi bairadei seniye 
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tahtı memnuiyette bulunduğu beyanile hıttai mezkûrece bedelâtı misli
ye veya müzayede ile arazi tefviz ve ihalesine müsaade buyuruluncaya 
kadar hakkı karara dair olan müracaat ve müstediyatın dahi kabul ve 
istima edilmemesi için mahakim riiesasına icrayı tebligat olunmasının 
Adliye Nezaretine tebliğine dair Defterhane Nezaretinden yazılan tez
kere üzerine Şûrayı Devlet Dahiliye dairesinden tanzim ve takdim 
kılınan mazbatada mecellei ahkâmı adliyenin bin sekiz yüz birinci mad
desinin bir fıkrası hükmünce o makule deavinin istima edilmemesi i ç i n 
iradei seniyei hazreti Padişahî istihsaline l ü z u m gösterilmiş i s e de husu
su mezkûrun derkâr olan ehemmiyetine ve ciheti taallûkuna mebni Adliye 
v e Defteri Hakanî Nezaretlerinden dahi birer memur celbile onlar 
hazır oldukları halde keyfiyetin yeniden biletraf müzakeresi Meclisi 
Hası Vükelânın daireye tevdi olunan 5 safer 309 tarihli zabıt varakası 
icabından buluduğu cihetle Nezareti müşarileyhaya yazılan tezkere 
üzerine daireye gönderilen Faziletlû Esat ve Mazhar efendiler hazaratı 
hazır oldukları halde cereyan eden müzakeratın neticesinde arazii Ira-
kiyenin suveri muhtelifei tasarrufiyesinden bu nevi yani mirî idare
sinde olupta alâ tarikıılmuzaraa icar ve istimal olunagelen kısmı aley
hine zaten hakkı karar davası vaki olmayıp ve olsa bile mahkemeler 
nizamen cevap vermeğe mecbur olup fakat hıttai I r a k i y e itlak olunan 
kıtanın m üstem il olduğu şehri Zur v e s a i r e misillû mahallerin işbu 
muzaraa usulünden 'hariç olan arazisince kanunun bahşeylediği hakkı 
karar davası memnu olmıyarak yalnız mukaddema ahalisi dağılıpta 
mahlûlen canibi miriye kalan bazı kura arazisinin suveri tafviziyesinden 
icabatı kanuniye ve mevkiiyenin gözedilmesi iktiza edeceğinden alât, 
tarikıılmuzaraa istimal olunan arazii I r a k i y e hakkında hakkı karar 
davası edenlerin müddeasına iltifat olunmaması için mahakimi seriye 
v e nizamiyeye icrayi tebligat olunması hususunun makamı valayı Me
şihatla adliye ve ahalisi dağılan kura arazisine icabatı kanuniye v e 
mevkiiyenin muhafazası emrinde Bağdat ve Basra ve Musul vilâyet
lerine vesayayı ekide ifasının Dahiliye Nezaretine tebliğile beraber 
Defteri Hakanî Nezaretine de malûmat itası tezekkür ve e v v e l k i mazbata 
leffen t a k d i m kılındı emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

26 safer 1309, 18 eylül 1307 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Ş u r a y ı Devlet Dahiliye dairesinin m e y a n e i kemteranemizde k ı r a a t 
v e mütalea olunan işbu mazbatasında dermeyan kılındığı v e ç h i l e h ı t t a i 
I r a k i y e arazisinin kısmı küllisi canibi miriden mazbut o l a r a k her s e n e 
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icar ve müzaraa suretile taliplerine ziraat ettirilmekte olduğu cihetle 
arazii merkumenin bedelâtı misliye veya müzayede ile ihalesi hakkında 
bairadei seniyei mülûkâne ittihaz olunan memnuiyetin fer'ine kadar 
oralarca hakkı karara dair dava vukubulursa mahkemeler kanunen 
cevap vermeğe mecbur olup fakat hıttai Irakiye itlak olunan kıtanın 
müştemil olduğu şehri Zur vesaire misillû mahallerin müzaraa usulün
den hariç olan arazisinden yalnız mukaddema ahalisi dağılıpta mahlû-
len canibi miriye kalan bazı karyeler arazisinin suveri tefviziyesince 
icabatı kanuniye ve mevküyeye tevfiki hareket edilmek iktiza edeceğin
den alâ tarikulmüzaraa istimal olunan arazii Irakiye hakkında 
hakkı karar davası edenlerin müddeasına bakılmaması için mahakimi 
seriye ve nizamiyeye icrayı tebligat olunması hususunun devairi müte-
allikasına havalesi meyanei âcizanemizde dahi tasvip edilmiş ve bu babda 
dairei merkumenin evvelki mazbatası leffen arz ve takdim kılınmış 
ise de olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efen-
dimizindir. 

16 zilhicce 309, 28 haziran 308 

irade tarihi: 17 zilhicce 1309, 29 haziran 1308 

No: 295 — Menafi sandıklarından Ziraat Bankasına devir 
olunan matlubatı atika faizleri hakkında irade 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi mazbatası 

Menafi sandıklarından Ziraat Bankasına devir olunan matlubat hak
kında Hüdavendigâr Vilâyeti makamından cevaben gelen tahrirat üze
rine Ticaret ve Nafıa Nezaretile bilmuhabere mezkûr Ziraat Ban
kası idaresince tanzim olunan talimat lâyihası celb olundu. 

Vilâyeti müşarileyha makamının tahriratında mezkûr sandıklar 
matlubatı müdevverelerinin tahsilâtınca cari olan muamelât gayet ağır 
yürümekte ve istihsal olunan ilâmatın tenfizi müşkilât ve şikâyata tesa
düf etmekte olup çünkü işbu borçların vaktile tahsiline itina olunmama
sından dolayı faizleri resülmallerinin iki üç misline varmış ve tenzili 
faiz kararnamesinin neşrinden i uıkaddem vukubulan müdayenatm yüz
de on iki faize merbut olmak ve faizin resülmal miktarını tecavüz etme
mesi hakkındaki karardan müstefid olamamak lâzım gelerek bunlar da 
o kısımdan bulunmuş olmasile meselâ beş bin kuruş borçlu olan bir 
adamdan şimdi on beş yirmi bin kuruş taleb olunmakta ve medyunun ha
li ise bunu ödemeğe müsait bulunmadığından emlâkine müracaat olun-
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maktadır ki resülmale nisbeten gayet fahiş olan faizin istifası yolunda bir 
muameleyi şedide demek olan şu usulü tahsiliye bir çok medyunun sı-
fırulyed kalmasını mucib olduğu ve her ne kadar bunun efrada olan 
tesiratı bir dereceye kadar mahdud addolunsa bile bir köy halkına olan 
tesiratı nakabili tamir göründüğü ve hatta mazbutülesami bazı kura 
ahalisinin vaktile tekâlifi mürettebelerini vermek ve çift hayvanatı almak 
için murabahacılardan istikraz etmiş oldukları meblâğ şimdi meçhul 
olan turuku mefsede ile dayinler tarafından menafi sandıklarına devir 
edilerek aradan hayli zaman mürurile faiz bir buçuk misline vardığı hal
de bir de masarifi muhakeme ilâvesile iki misli derecesine yakın bir meb
lâğ için hüküm ilâmı alınmakta olup halbuki olveçhile tahtı mahkûmi
yete giren köy borçlarını hini akid ve ahzında mevcud olan eşhasın bir 
takımı vefat etmiş ve bir takımı mefkud olmuş bulunduğundan bakiyei 
ahaliden istikrazın akdi gününde mevcud olmayanlar kendilerim med
yun addetmedikleri cihetle deyni mahkûm bir kaç hane üzerinde kalarak 
onlar dahi emlâk ve arazi ve hayvanlarını ortaya koydukları halde yine 
ifayı zimmete adimüliktidar bulunmakta olduklarından bizzarure sadır 

olan ilâmat kabili tenfiz olamamakta ve olveçhile medyun olan 
zürra şiddeti zaruret ve tevsii ziraat ilcaatile Ziraat Bank şubelerinden 
para almak mecburiyetinde bulunurlar iken duyunu atikalarını tesviye 
etmeyenlere akoe ikrazına mesağ olmadığına mebni ona da nail ol ama-
yarak bir hali ducret ve hayrete düştüklerinden murabahacı takımı 
istifade ederek şeraiti muzirre ile ikrazata yol buldukları ve halbuki hal
kın mahsulü mesaisile meydana gelen bir bankanın faizden istifade yo
lunda ikrazı iltizam etmesi hem kaidei nısfete ve hem de zürraın muraba
hacılara müracaat mecburiyetinden tahlisleri hakkındaki maksadı âl iye 
mugayir olacağı cihetle mevzuu bahis olan menafi sandıkları matlubatı 
atikası istisnaen tenzili faiz kararnamesi dairesine alınarak yani faizleri 
yüzde dokuza tenzil olunarak olhalde resülmalin bir mislini tecavüz 
edecek faizlerin alelûmum terki takdirinde tahsilata sürat ve suhulet ve 
şube sandıklarının sermayesine ihtiyacı memleket derecesinde vüsat ge
leceği gibi umum hakkında bir eseri madelet daha göstermiş olacağı 
ve murabahacıların itisafatmdan az vakitte halkın kurtulabilmesi dahi 
bununla husul bulacağı beyanile şu esasa müsaade buyrulması lüzumu 
iş'ar olunmuş ve salifüzzikir talimat lâyihasının beşinci maddesinin elha-
letühazibi ber hayat ve mevcud olan medyun veya kefilin deyinden bir 
kısmını temin edecek miktar emvali gayri menkulesi bulunduğu veyahut 
hiç emlâki olmayıp az ve çok bir kisb ve ticaret ve sanatı olduğu halde 
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bu ımisiHûlerin deyinleri mümteniütJtahsi) addolunmayıp deynin em
vali gayri menkule ile temin olunabilen kısmının takasiti mütesaviye ile ni
hayet on senede tesviye olunmak üzere matbu senede ve emvali gayri men
kule ile temin olunamayan bu misillû düyun takasiti mütesaviye ile ni
hayet üç senede tesviye olunmak üzere senedleri tecdid olunarak kefaleti 
şahsiyeye rabt edilmesi ve karye namına yazılıp yalnız muhtar ve ihtiyar 
meclisi azası mührü tahtında bulunan senedat hakkında dahi tahkikat 
icrasile muhtaran ve ihtiyar mecalisi tarafından irae olunarak medyunun 
deyinleri itiraf ile beraber ber mucibi nizam emvali gayri men'k"le ile te
mini deyn ederler ise bunların karye namına olan senetten tenzilile ayrı 

ayrı senedi matbua rabt olunması gibi müsaade ve suhulet cihetleri gös
terilmiştir. 

Çünkü Ticaret ve Nafıa Nezaretinin bu babda hasren istinad etmek 
istediği talimatın neticei hükmü matlubatı atikayı müdevvereden kesbi 
teazzür edenlerin terkini kayıdlarile tahsiline imkân görülebilenlerin tayin 
suveri mehliyesinden ve vilâyetin maksadı ise matlubatı mezkûrenin zaten 
verilemiyecek dereceye gelen faizlerinin alelistisna tenzili faiz kararna
mesine tevfikile tahsiline imkân bulunmasından ibaret olup bu ise tali
matı mezkûrenin aksamı mümküne dairesini tevsi edeceği cihetle ban
kanın menfaatine daha muvafık olacağı gibi vilâyetin tahriratımda de
nildiği veçhile bu borçların sermayesi esasen ahalinin malı olmakla be
raber şu sureti müteazziri mümkün edecek kadar bir menfaati tazammun 
etmek itibarile müdayenatı umumiye kararnamesine mugayir addedilse 
bile maslahata muvafık olup yalnız talimatı mezkûrede imkânı tahmin olu
nan matlubatı atfica için tayin edilen müddeti mehliye zarfında ödenmek 
üzere takasite rabt olunacak meblağa faiz yürüdül'meyeceğine dair sa
rahat olmadığından mahallerince buna da faiz işletilerek yine işin dere
cei istihaleye götürülmesi gibi bir yanlışlığa tesaddi olunması melhuz 
bulunduğundan muvafıkı reyi âli olduğu halde matlubatı mezkûrenin 
tenzili faiz kararına tevfikile beraber tekasite rabt edileceklerin niha
yet müddeti mehliyelerile tamamii istifasına kadar faiz yürüdülmemesi-
ne aid olan muamelenin ittihaz ve icrası hususunun nezareti müşar-

ileyhaya havalesi tezekkür kılındı olbabda emrü ferman hazreti menle
hülemrindir. 

6 cemaziyelevvel 1309, 26 teşrinisani 1307 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatayı müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 

•olunan işbu mazbatasında menafi sandıklarından Ziraat Bankasına devir 
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olunan matlübattan tahsili kesbi teazzür edenlerin olbabdaki talimata tev
fikan terkini kayıtlarile tahsili mümkün olanların tayini suveri mehliyesi 
lüzumu ticaret nezaretince beyan olunmuş ise de talimatı mezkû rede 
matlubatı atika için tayin edilen mehil zarfında ödenmek üzere takasite 
rabt olunacak mebaliğe faiz yürüdülmeyeceğine dair sarahat olmadığı 
cihetle mahallerince buna faiz yürüdülmeğe tasaddi olunması melhuz 
bulunduğundan matlubatı mezkûrenin tenzili faiz kararına tevfikile be
raber takasite rabt edileceklerin nihayeti müddeti mehliyelerile tamamile 
istifasına kadar faiz yürüdülmemesi dermeyan kılınmış ve bu suret mü
nasib ve tahsilatça sürat ve suhuleti mucib görünmüş olmakla berveçhi 
muharrer icabının icrası hususunun nezareti müşarileyhaya havalesi 
tezekkür kılındı ise de olbabda ve katıbei ahvalde emrüferman hazreti 
veliyülemir efendimizindir. 

16 zilhica: 1309, 28 hacının 130,1 

İrade tarihi: 17 zilhicce 1309, 29 haziran 1308 

No: 2 9 6 — Memurini mülkiye mazuliyet maaşı kararnamesinin 
8 inci maddesine müzeyyel fıkrai kanuniye 

29 zilhicce 1309, 11 temmuz 1308 

Kütbei balâyı ve ondan dun rütbeyi haiz olan vali mazullerine tah
sis olunacak maaş nihayet altı bin kuruşu tecavüz etmeyecektir. 

Not 2 9 7 — Aşiret Mektebi Nizamnamesi 

29 zilhicce 1309, 11 temmuz 1308 

Madde 1 — Aşairi urban elfalinin talim ve terbiyesine mahsus ol
mak üzere Dersaadette Aşiret mektebi namile leylî bir mekteb tesis 

olunmuştur. 

Madde 2 — Mektebi mezkûrun nezareti maneviyesi lütfen tarafı eş
refi hazreti padişahiden kabul buyrulmuştur. 

Madde 3 — Mektebin müddeti tahsiliyesi beş senedir. Beher sene 
kırkar talebe ilâve olunmak üzere ilk sene elli nefer talebe celboluna-

T. ı c. 6 r. M 
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cak ve beşinci sene şakirdanın mecmu miktarı iki yüz ona iblâğ edi
lecektir. 

Madde 4 — Alınacak talebe urban Aşairi muhtelifesi içlerinde cis
men ve zihnen kabiliyetli ve oldukça muteber ve muhterem ailelere mensub 
ve on ikiden on altı yaşına kadar olan gençler meyanmdan intihab olu
nacaktır. 

Madde 5 — Talebenin iaşe ve iksa ve tedris vesair bilcümle ma
sarifi hükümeti seniyeye aid olup kendilerine şimdilik şehrî otuzar kuruş 
maaş dahi verilecektir. 

Madde 6 — Her sene yeniden celbolunacak talebe senei tedrisiye 
hululünden üç mah mukaddem Maarif Nezaretinden Suriye ve Halep 
ve Bağdat ve Basra ve Musul ve Trahultıs ve Yemen ve Hicaz ve Diyar-
bA'ır Vilâyatile Bingazi ve Zur ve Kudüs elviyei müstakillesine vukubu
lacak iş'ar üzerine vilâyat ve elviyei mezkûre taraflarından dördüncü 
maddede muharrer şeraite muvafı'k surette intihab ve Derseadete izam 
olunacaktır. 

Madde 7 - - Mektebin bir müdür ve bir kâtibi ve lüzumu derecede 
muallimin ve memurin ve hademesi olup umuru tedrisiyesi ve idarei da
hiliyesi leylî mekâtibi idadiye hakkındaki talimata tâbi olacaktır. 

Madde 8 — Mektebin memurin ve muallimininin nasb ve azli ve 
ders cetvelinin tanzim ve iktizasına göre tadili ve okunacak kitabların 
intihabı Maarif nezaretine aiddir. 

Madde 9 - - Mektebin teşkilinden maksadı asi aşair halkını füyuzu 
marifet ve medeniyetten behremend etmek ve hilâfeti uzmayı islâmiye 
ve Saltanatı seniyei Osmaniyeye derkâr olan meyil ve muhabbeti tabiiye-
lerini bir kat daha tezyid ve bunların seran ve kanunen mükellef olduk
ları sadakati kalbiye ve vezaifi diniyelerini takviye ve tekit eylemek 
hususları olmakla müdür ve mualliminin ikdamat ve ihtimamatı en zi
yade bu cihete masruf olacaktır. 

Madde 10 — İkmali tahsil ile şahadetname alacak talebe aşiretleri 
nezdine avdet eyledikleri esnada oralarda ihdas ve küşadı musammem 
olan mekteblerde muallimlik veya sair münasib birer hizmet ve memuri
yetle tavzif edileceklerdir. 

Madde 11 — Aşiret mektebi talebesi nesaki vahidde elbise Hctisa ey
leyeceklerdir. 

Madde 12 — İşbu nizamnamenin icrasına Maarif Nezareti memur
dur. 
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Bu kere ba iradei seniye teşkil olunacak olan Aşiret mektebinin 
birinci ve ikinci senelerine mahsus ders cetveli 

BÎRtNCf SENE 

Elifba: Tahtaya yazdırılmak suretile öğrettirilecek ve itmamından 
evvel başka derse başlanmayacaktır. 

Eczai şerife: Elifbanın hitamını miiteakib ammeden bed ile sırasile 
cüzbecüz okutttırulacaktır. 

Kıraati Türkiye: Ahlâka ve esma ve eşyaya dair münasib ve muh
tasar ı' aleler kıraat ettirilecek ve tahtaya yazdırılmak suretile müma-
rese usulüne itina edilecektir. 

Hesap: Tadat ve terkim gösterildikten sonra amali erbaaya deıam 
olunacaktır. 

Hattı rika: Kaidesi veçhile talim ettirilecektir. 

İKİNCİ SENE 

Kuranı kerim: Eczayı şerife bitirildikten ve namaz sureleri tamamen 
ezberlettirildikten sonra hatmi şerife kadar devam olunacaktır. 

ilmihal: Evvelâ yüzünden okutularak alıştırıldıktan sonra tekrar 
ezber tarikile okutulacak ve abdest ve namaza dair dualar ezberlettiri-
Jerektir. 

[ Ahlâk ve terbiye ve bazı malûmatı nafıaya dair ga-
Kıraati Türkiye | yet sade yazılmış risaleler okutturulacaktır ve bazı 
ve imlâ -i kolay cümle ve ibareler yazdırılıp yanlışları tashih f olunacak ve tahta hasında dahi imlâya alıştırılacak-

[ tır. 

Hesap:Amali erbaa itmam olunacak ve küsurata başlanacaktır. 

Hattı rika: Kaidesi veçhile talim ettirilecektir. 

Balâda muharrer dersler tertibi dairesinde okutturulmakla beraber 
talebeyi Türkçe lisanının tefehhümüne alıştırmak için daima tekellüm 
mümareseleri icra edilecek ve sürati mümküne ile lisanı Türkiyi öğren
melerine ikdam olunacaktır. 
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No: 2 9 8 — Almanya fmparatortle mülakatı seniye madalyası 
hakkında iradei seniyei hususiye 

20 zilhicce 1300. II temmuz J308 

Almanya İmparatoru hazretlerinin Dersaadeti ziyaretlerini muhat
tır olmak üzere tarafı eşrefi hazreti padişahiden altın ve gümüş ve bakır 
olarak üç sınıf üzerine tesis buyurulan madalyanın o vakil İmparatoru 
müşarileyh hazretlerile vukubulan mülakatı seniye esnasında mai
yeti şahanede bulunmuş olan zevat ve bendegâne ita ve ihsan buyurul-
ması tabii olduğu gibi işbu madalyayı haiz olanların yalnız Almanya 
şevket mevfuru hazreti şehinşahide şerefi mesule nailiyeti esnada buzu 
şevket mevfuru hazreti şehinşahide şerefi mesule nailiyeti esnasında huzu-
TU hümayunda bulundukları halde talik etmeleri makrunu müsaadei se
niye olduğunun her mantuku emrü fermanı hazreti milâfetpenahî Babı-
alice malûm olmak üzere iş'arına ibtidar kılınmakla olbabda emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

No: 2 9 9 — Yemen fütuhatı madalyası Nizamnamesi 
Selhi zilhicce 1309, 12 temmuz 1308 

Madde 1 — Yemende zuhur eden şuriş ve iğtişaşın avni inayeti 
hazreti bari ile sayei tevfikat vayei cenabı mülûkâııede bertaraf edilmesi 
ve iade ve idamei asayiş yolunda ibrazı hüsnü hizmet ve sadakat ve şe
caat eyleyen cünudu zafernümudu hazreti padişahî ümera ve zabitan ve 
nefcratile sair memurin ve bendegâne mesaii memduhalarına mükâfaten 
ita olunmak üzere Yemen fütuhatını muhattır 126.°> tarihinde ihdas olun
muş olan madalya gibi bu kere tarafı zişercfi cenabı tacidariden dahi ye
niden bir madalya tesis buyurulmuştur. 

Madde 2 — îşbu madalya altın ve gümüş olarak iki kısım olup 
birinci kısım Müşirandan binbaşıva ve Vüzeradan rütbri ulâya ve ikinci 
kısmı ulâ sınıfı s.mi*inden bed ile madunu rütbelerde bulunanlara ve 
binbaşıdan bed ile madununda bulunan zabitan \e nefernta ba beratı 
âli münhasıran canibi seniyiilcevauibi miılûkâneden ihsan buyurulur. 
Bu babda hizmeti mesbuk olup babıâliden ve tarafı seraskerî ile Bahriye 
Nezareti ve Tophane müşiriyetinden ba tezkerei resmive istizan olunan 
bendegâne dahi ita buyurulur. 

Madde 3 — Mezkûr madalya yeşil kıırdelâ ile s a d r ı n sol tarafına 
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talik olunur. Bunu haiz olanlar sınıfı ce'lili askeriden olduğu halde daima 
talik edebilip mülkiyeden bulunanlar elbisei resmiye iktisasında talik 
edeceklerdir. 

Madde 4 — Zikrolunan madalya hamilinin vefatı vukuunda bilâ-
hak taliki veresesine terkedilir ve askeriden ve erbabı istihkaktan evlâdı 
zükûrıı bulunduğu halde vukubulacak istida ve bilistizan şeref müte
allik buyurulacak iradei seniye üzerine kendisine ba berat hakkı talik 
verilir. 

Madde 5 — İşbu madalyanın masarifi imaliyesi hazinei celilei ma
liyeden tesviye ve ita kılınır. 

No: 300 — Girid Ceziresi mehakimi adliyesine mahsus 
harç tarifesi 

30 zilhice 1309,13 temmuz 1308 

BİRlNCt FASIL 
Hukuk Mahakiminde alınacak harçlar 

KISMI EVVEL 
ihzar harçları 

Madde 1 — Bilcümle mahakimden müddeaaleyhlere gönderilecek 
matbu varakai ihzariyelerin beher nüshasından kırk para ahzolunacak-
tır. 

Madde 2 — Sahidler için mahkemelerden gönderilecek varakai da
vetiyelerin beherinden iki kuruş alınacaktır. 

KISMI SANİ 

Tebliğ harçları 

Madde 3 — Bilcümle mahakimden mübaşir marifetile tebliğ olu
nacak evrakı resmiyenin beher nüshasından iki kuruş alınacaktır. 

Madde 4 — Evrak tebliğ olunacak şahsın bulunduğu mesafeye göre 
her saat için ikişer kuruş ücreti kademiye dahi alınır. 

Madde 5 — Mahkemelerden devairi resmiyeye gönderilecek tezke
relerden bir gûna harç alınmayacaktır. 
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KISMI SALİS 

İlâmat harçları 

Madd 6 — Mahakimi sulhiyeden verilecek ilâmatın kabili istinaf 
olmayanlarından mebaliği nıahkûmubihanın yüzde, biri ve kabili istinaf 
olanlarından yüzde yarımı alınacaktır. 

Madde 7 — Mahakimi ibtidaiyeden ita olunacak ilâmat için meba
liği mahkûmubihamn binde beşi ahzolunacaktır. 

Madde 8 — Bir şeyin teslimi veyahud yapılması hakkında verile
cek ilâmın harcı dahi ol şeyin mahkemece takdir olunacak kıymetine 
göre maddeteyni sabıkateynde muharrer nisbete tevfikan alızolunur. 

Madde 9 — Tahdidi kıymeti gayri ıkabil olan deavi ile bir şahsın 
hapsine veya bir senedin aynen reddine dair verilecek ilâmlardan mak-
tuan yirmi kuruş alınır. 

Madde 10 •— Adadi ve muvakkat ve karine kararları ilâmatından 
maktuan beş kuruş istifa olunur. 

KISMI RABI 

Mevaddı ticariye 

Madde 11 — İflâs kararlarile bunların feshi ve tarihi iflâsın tayin 
veya tebdili ve sindik tayini gibi hususatı iflâsiyeye dair olan kararna
melerin her birinden başka başka yirmişer kuruş harç alınır. 

Madde 12 — Konkurdatonun tasdikini havi ilâm için müflis tara
fından ashabı matlûba itası taahhüd olunan akçenin binde onu hesabile 
harç ahzolunur 

Madde 13 — Konkurdato tanzim olunmayıp da müflisin mah mev
cudu gara met en takdim olunur ise o maldan kezalik binde on ilâm harcı 
istifa kılınır. 

Madde 14 — Sindiklere verilecek ücret beher gün için yirmi ku
ruşu tecavüz etmeyecektir. 

Madde 15 — Müflisin muamelâtı iflâsiyesinden dolayı alınacak 
harçlar evvelemirde masanın mevcudundan Jüj Komiserler marifetile 
tesviye edilecektir. 

Madde 16 — Şürekâ beyninde mütehaddis deavinin hakemlere ha
valesi lüzumuna dair verilen kararların ilâmından yirmi kuruş harç 
alınır. 
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Madde 17 — Kanunu ticaretin 43 üncü ve 44 üncü ve 49 uncu mad
delerinde beyan olunan hususattan dolayı münazaa zuhurunda ayrıca 
istida takdimile rüyet olunacak davalar için verilecek kararlardan mak-
tuan yirmi beş kuruş <alınır. 

Madde 18 — Hakemlerin kararlarını tescil için bin kuruşa kadarın
dan binde beş ve ondan yukarısı için binde üç kuruş alınır. 

Madde 19 — Hakemlerin tescil olunan kararı mahkemei istina-
fiyede reddolunup da esas davaya girişildikte ilâmı istinafiden alınacak 
harç mahkemei istinafta cari olan harçlara ve ihzar ve tebliğ ve ilâm 
harçları dahi birinci ve ikinci ve üçüncü kısımlara tabidir. İstinaf arzu
hali reddolunur ise maktuan yirmi kuruş harcı ilâm alınır. 

KISMI HAMİŞ 
İtirazı alelhüküm ve iadei muhakeme 

Madde 20 — İtirazı alelhüküm ve iadei muhakeme istidaları esas 
davaya girişilmeksizin reddolundukta maktuan yirmi kuruş ilâm harcı 
alınır. Esas davaya girişildiği halde fazla bir şey hükmolunur ise üst 
tarafı alınmak üzere 6 nci ve 7 nci maddelerde gösterilen nisbet üzerin
den ilâm harcı ahzolunur. 

KISMI SADİS 
llirazülgayr 

Madde 21 — İtirazülgayr davaları için verilen kararların harçları 
deavii adiye harçlarının nisbetinde ahzolunacaktır. 

KISMI SABİ 
Tayini merci harçları 

Madde 22 — Tayini merci kararlarından otuzar kuruş harcı maktu 
alınır. 

KISMI SAMIN 

Feragat harçları 

Madde 23 — Davadan feragat için müracaat vukubuldukta müddea-

bihin binde üçü nisbetinde harç alınacaktır. 

KISMI TASI 
İstinaf harçları 

Madde 24 — İstinaf mahkemesince bir ilâm fesholunup da hükmü 
veren mahkemeye iade kılınır ise bidayet ilâmından alınan harcın nısfı 
ahzolunur. 
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Madde 25 — İstinaf mahkemesi bir ilâmı feshedipte esas davayı 
tedki'k ve hükmeder ise bidayet ilâmından alınan harçların nisbetinde 
harcı ilâm alınır. 

KISMI AŞIR 
Temyiz harcı 

Madde 26 — Temyiz harçları mahkemei temyizce memaliki mahru
sai şahanenin sair mahakiminden verilen ilâmatın temyizinde alınması 
mutad olan harçlara tabidir. 

KISMI HADİ AŞER 

Suret harçları 

Madde 27 - - Bilcümle ilâmat ve kararname suretlerinden asıllarının 
nısfı derecesinde harç istifa olunacaktır. 

KISMI SANİ AŞER 

Iştikâi anilhükkâm re reddi hâkim kararlarının harçları 

Madde 28 - - Iştikâi anilhükkâm istidası reddolunur ise kanunen 
ahzi lâzım gelen cezayı nakdilerden başka maktuan yirmi kuruş ilâm 
harcı dahi alınacaktır. 

Madde 2° Maddei sabıkada beyan olunan istidalarda müstedi 
haklı çıkar ise haksız çıkan hâkimden tahsil olunmak üzere mahkûm olan 
akçenin miktarı on bin kuruştan dun ise kırk kuruş on bin kuruşu te
cavüz eder ise yüzde yarım harç ahzolunur. 

KISMI ŞALİSİ AŞER 

Haciz ve icra harçları 

Madde 30 — Haczin tasdiki veya refi için verilecek kararlardan mak
tuan yirmi kuruş harç alınır. 

Madde 31 — Tenbihnameden beş kuruş harç alınır. 

Madde 32 — icra mübaşirleri tarafından tanzim olunacak takrir 
için beş kuruş alınır. 

Madde 33 — icra muamelesine itirazı havi verilecek istidaların red
di hakkındaki ilâmlardan yirmi kuruş harcı maktu alınır. 

Madde 31 — itiraz istidasının kabulü halinde verilecek kararlarda» 
on kuruş harç istifa kılınır. 
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(KlNCl FASIL 

Mahakimi cezaiye harçları 

Madde 35 — Ceza davalarında alınması lâzım gelen harçlar ile ma
sarifi muhakeme haksız çıkan tarafdan istifa kılınmak üzere bilhesap 
neticei muhakemede ilâma dercolunacak ve şahidlerle tabib ve kabile 
ve ehlihibrenin ücreti yevmiye ve masarifi seferiyeleri berveçhi peşin 
tesviye ettirilemediği halde kezalik ileride hükmolunacak taraftan tah
sil olunmak üzere malsandığından tesviye kılınacaktır. 

Madde 36 — Şahidlere onar kuruş ücreti yevmiye verilecektir. Uzak 
mahallerden geldikleri halde mesafenin beher saati için bunlara ikişer 
kuruş harcırah dahi verilir. 

Madde 37 — Tabib ve kabile vesair ehlihibreye yirmi kuruşu teca
vüz etmemek üzere ücreti yevmiye ve uzak bir mahalle gidecek oldukları 
halde saat başına üç kuruş harcırah verilir. 

Madde 38 — lstimaı şahadet ve keşif ve muayene zımnında maha-
kim ve devairi adliyeden uzak mahalle azimet edecek memurlara ücreti 
mekârî olmak üzere yevmî onar kuruş ita kılınır. 

Madde 39 — Ceza davalarında hükmolunacak hukuku şahsiye için 
altıncı ve yedinci maddelere tevfikan harç alınır. 

Madde 40 — Kabahat derecesindeki ilâmattan yirmi beş ve cünha 
ilâmatından elli ve cinayet ilâmatından yetmiş beş kuruş harç ahzolunur. 

Madde 41 — tlâmatı cezaiyenin suretleri taleb olundukta ilâm ka
bahat davasına dair ise beş ve cünhaya müteallik olduğu halde on ve 
cinayete mütedair bulunduğu surette yirmi kuruş harç alınır. 

Mevaddı cezaiyenin itiraz ve iadei muhakeme ve tayini merci ve 
istinaf ve temyiz harçları için mahakimi hukukiye harçları faslında gös
terilen ahkâma müracaat olunmak lâzım gelir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Mevaddı umumiye. 

Madde 42 — Mahkeme huzurunda tescili vekâlet ettirecekler muka
velât muharriri tarafından ahzolunacak harcın nısfını vermeğe mecbur
durlar. 

Madde 43 — Mahkeme kalemlerinden ahzolunabilecek evrak suret
lerinin iki sahifeyi tecavüz etmiyenlerinden ikişer ve iki sahifeyi tecavüz 
eder ise beher sahifesi için birer kuruş harç alınır. 
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\faddei mahsusa 

Madde M — Alınarak harçlar sim mecidî on dokuz kuruş hesabile 
ahzıdıınarak ve işbu tarife haricinde kimseden hiç bir şey alınmayacak
tır. 

N o ; 3 0 1 — ida re i A s k e r î y e Nizamnames in in harc ı rah fasl ına 
zeylen k a l e m e al ınan m e v a d d ı n i zamiye 

75 muharrem 1310, 27 temmuz J308 

Madde 1 — Taleb ve istidaları üzerine rütbei haliyelerile Yemen ve 
Hicaz ve Bağdad ve bu misillû mevakii baideye nakledilenler her ne 
rütbede olur ise olsun nizamı mucibince hilhesap harcırahlarının tesviye 
ve ifasile harcırah tertibine idhalen mahsubu icra olunur ve mahakimi 
adliyeden şahadet ve isticvab için celbolunacaklara itası lâzım gelen 
harcırah ile bunların mahakim nezdinde müddeti ikametlerinde rütbe
lerine göre müstahak oldukları ücreti yevmiye kararı mahsusuna tevfikan 
celblerine bais olanlardan tahsil olunmak üzere mahakim tarafından 
tesviye ve ifa olunur. Divanı Harblerden cebedilecek ümera ve zabitan 
ve efradı askeriyeye azimet ve avdet harcırahları dahi nizamına tevfikan 
bilhesap ita ile berveçhi muharrer celblerine sebeb olanlardan istihsal 
kılınır ve şayed celbedileceklerin sureti celbleri esasen mahakim ve Di
vanı Harblerin kararına ve hususatı askeriyeye müstenid olur ve bun
lardan muhakme maksadile celbolunanlardan hitamı muhakemelerinde 
tebriyei zimmet adenler bulunur ise bu misillû beraetleri tahakkuk eden
ler ile maddei mezkûre hakkında istişhad ve isticvab için celbedilenlerin 
azimet ve avdet harcırahları nizamiye hazinesinden ita ile tertibi meya-
nına idhalen tesviye ve eğer maznunualeyh tebriyei zimmet edemez ise o 
halde hem kendisine verilen ve hem de istişhad ve isticvab için celbedi-
lenlere ita olunan azimet ve avdet harcırahları maznunualeyhden istirdad 
ve istihsal edilir. 

Madde 2 — Kol ağasından neferatı askeriyeye kadar mazereti vü-
cudiye üzerine devairden celbedileceklerin ve ledeliktiza muayenei şah
siye ve tıbbiyeleri icra edilmek veyahut illetleri icabınca ameliyatı cerra
hiye ifa olunmak üzere bir mevkiden diğer mevki hastahanesine ve tebdili 
havaya gönderilmek lâzım gelenlerin nizamı mucibince azimet ve avdet 
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harcırahlarının ve ınuhnssesatı askeriyelerin bilhesap tesviye ve ifa ile 
tertibi eri meyanma idhalen mahsubu icra olunur. 

Madde 3 —• Efradı müstebdileden veya silki askeriden ihraç olan
larla tebdil hava veyahut memleketlerine azimet edenlerden esnayı rah-
da hastalanıpta meşyii harekete muktedir olamayacaklar ol mahalde 
tabib var ise onun ve tabib bulunmayan mahallerde memurini mülkiye 
tarafından tasdik olunur ise o misillûlar kaza memurları tarafından ara
ba ve mekâri tedarikile memleketlerine izam olunurlar. Ve araba ve 
mekâri ücreti senedatı mahallî mazbatasına merbutan civar bulunan 
fırkai askeriyeye verilerek senedi mahsusu ile mübadelesi bil'lcra efradı 
müstebdile masarifi meyanına idhalen tesviye ve ifa olunur ve bu mi
sillû senedat ve mezabıta ol neferin isim ve künyei sahihasının derci ik
tiza eder. 

Madde 4 — Erkân ve ümera ve zabitanı askeriyeden bir tarafa me
mur olupta mahalli memuriyetlerine kablelhareke izamlarından devletçe 
sarfınazar olunanlara evvelce verilmiş olan harcırahın nısfı kendile
rine terk ve kusuru istirdad olunur. 

No: 302 — Kaza kaymakamlarile nahiye ve tahrirat müdürle
rinin intihab ve tayinine memur komisyonun vazifesine 

dair Nizamname 

8 rebiülevvel 1310, 17 eylül 1308 

Madde 1 — Komisyon bairadei seniye mansup bir reis ile altı 

azadan mürekkep ve Dahiliye Nezaretine merbuttur. 
Madde 2 — Komisyon azasının nısfı daimî olup nısfı diğeri ikisi 

Şûrayı Devlet azasından ve biri ricali ilmiyeden olmak ve her altı ayda 
bir tebdil edilmek üzere Makamı Meşihat ve Şûrayı Devlet riyasetinden 
muvakkaten intihap ve tayin kılınır ve mezkûr altı ay temdit edilmez. 

Madde 3 — Komisyon haftada üç defa ve lüzumunda daha ziyade 
içtima edecektir. Komisyon heyetinden dört zat mevcut olmadıkça mü
zakere cereyan edemez. Reis bulunamadığı halde azanın en kıdemlisi 
riyaset eder. Her hususa ittihat veya ekseriyeti âra ile karar verilir. 
Tesavii âra vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. İmtihanın 
kabul veya reddi ile emri intihapta reis veya azanın biri tarafından 
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vuku bulacak teklif üzerine hususatı sairede usulü veçhile reyi hafiye 

müracaat olunabilir. Ve reyi hafiye müracal olunmaksızın cereyan ede

cek müzakerede arayı ekseriyete muhalif olanların rey ve mütaleaları 

zabıt ceridesine dercolunıır. Ve akalliyette kalanların revleri talepleri 

vukuunda mazbata \e mü'.akereye dercolunur. 

\ladd< ! K o m i << <ırıa havale olunacak e, rakın «ırasile hulâsa

larını kayıt ve tahrir için bir ruznamei müzakere ve cereyan eden rnüza-

keratı zabta mahsus olarak bir zabıt ceridesi tııtutlacak ve zabıt ceride-

sile müsveddat komisyon heyeti tarafından imza edilecektir. 

Madde 5 — Komisyonun umuru tahririyesi memurin kalemi müs

tahdemini tarafından rüyet edilecektir. Ve işbu kalemin ketebesi Da

hiliye Nezareti aklâmından tertib ve kalem müdiriyeti vazifesini yine 

nezareti müşarileyha aklâmı mütehayyizanından bir zata tefviz edilip 

komisyon heyeti daimesinden olmak üzere başkitabet vazifesi de bu zata 

ifa ettirilecek ve kendisinin bir de muavini bulunacaktır. 

Madde 6 - - Dördüncü maddede zikrolunan defterlerden başka ka

lemde beş kıt'a defter daha tutulup bu defterlerden birincisine kazalar 

ile kaymakamlarının isim ve miktarı maaşları ikincisine nevahi ile 

müdürlerinin vc zabıta memurlarının isim ve miktarı maaşları üçüncü

süne efviye tahrirat müdürlerinin isim ve miktarı maaşları dördüncü

süne memurin mülâzemetinde bulunanların esamisi beşincisine mazul 

ve mansub bilûmum kaymakamlar ile nahiye ve tahrirat müdürlerinin 

isim ve şöhret ve tarih ve mahalli velâdetlerile sin ve eşkâl ve mahalli 

ikametleri kayıt ve tahrir edilecek ve işbu beşinci defterin ziri istifa 

varakaları ve ona mümasil evrak gönderildikçe tatbik olunmak için 

memurini mumaileyhimin mührü zatilerile tahtım kılınacaktır. 

Madde 7 — Umuru tahririye ve kaydiyenin sürat ve intizam da

iresinde devamı cereyanı için komisyon her bar kalemi tahtı teftiş ve 

nezaretinde tutacak ve islâh ve ikmali nevakısına aid tedabiri bittezek-

kür Dahiliye Nezaretine bildirecektir. 

Madde 8 — Memuriyet istihsali için komisyona müracaat edenlerin 

yedlerindeki tebriyei zimmet mazbataları vesair evrak evvelemirde ka

lemde tedkik ve kaydile tatbik olunarak neticei basıla ile esbabı infisah 

leri arzuhalleri zahrına tahrir ve kalem müdürlüğünden bittemhir tasdik 

olunduktan sonra bilcümle evrakı müteferriası ve müstedinin Sicilli Ahval 

Komisyonundan musaddak tercümei hal varakasile beraber Komisyona 

verilecektir ve Komisyonca ledettedkik bir gûna ilişiği zuhur etmiyenler 



1777 

defteri mülâzemete kaydedilecektir. Ve tedkikatta ilişiği zuhur edenler 
mahalli ve devairi lâzime ile badelmuhabere ilişikleri katedilmedrkçe 
miilâzemet defterine kaydolunmıyacaktır. 

Madde 9 — Emvali emiriye ve mahallince hukuku şalısiyeden zim
met ve ilişikleri olmadığına dair kaymakamların mensub oldukları 
Vilâyet veya liva idare meclisinden ve nahiye müdürlerinin meclisi ida
rei kazadan tebriyei zimmet mazbataları almaları ve tahrirat müdür
lerinin dahi hüsnühal ashabından olduklarına ve bir gûna ilişikleri bu
lunmadığına dair meclisi idarei livadan mazbata istihsal ve irae etmeleri 
lâzımdır. 

Madde 10 — Kaza kaymakamlığında istihdam mdctebi mülki
yeden şahadetname ahzeüniş olanlara münhasırdır. Ve nahiye müdür
lükleri mektebi sultanî ile Dersaadet ve taşra makâtibi idadiyesinden 
başahadetname çıkmış olanlara mahsus olduğu gibi maaşı beş yüz ku
ruştan ziyade olan nevahi müdürlüklerine derecei ehemmiyetlerine göre 
Mektebi Mülkiyei Şahaneden mezun olupta usulü veçhile vali ve muta
sarrıflar maiyetinde üçer sene istihdam olunanlardan münasiblerinin 
dahi tayini caizdir ve tahrirat müdürlükleri babıâli anlamında lâakal 
beş sene istihdam olunmuş bulunan ketebeden ve vilâyet ve liva meclisi 
idareleri başkâtipleri ile mektubu vilâyet kalemi mümeyyizleri ve tah
rirat müdür ve muavinlerinden mekâtibi rüşdiye şahadetnamesini haiz 
olup fennî kitabetten komisyonca bilimtihan isbatı ehliyet edenlere tefviz 
olunur. 

Madde II - Zaten intihabnameli olarak memuriyette bulunup da 
infisal edenlerin infisalleri ve mektebi mülkiyeden başahadetname çıkıp 
vali ve mutasarrıf maiyetlerinde hidematı mülkiyede ve kalemiyede 
üçer sene istihdam olunanların inkızayı müddetleri tarihi esas ittihaz 
edilerek sırasile defteri mahsusuna kaydolunacak ve mahlûl vukuunda 
ikisi berveçhi muharrer mektebi mülkiyeden başehadetname çıkıp da 
vali ve mutasarrıf maiyetlerinde istihdam olunanlardan ve biri elyevm 
müstahdem bulunan (kaymakam mazullerinJen olmak üzere kezalik sı
rasile bi/intihab icrayı memuriyetleri alelûsul makamı samii sadaretten 
hâkipayı hazreti padişahiye arz ile istizan edilmek için Sicilli Ahval 
Komisyonundan musaddak alınacak lercümeihal varakalarının Jeffile 
bamazbata Dahiliye Nezaretine bildirilecektir. Mülâzimin defterinde 
mukayyed olanlar mülâzemetlerindeki kıdem itibarile intihab olunur ve 
fakat açılacak bir mahallin icab ettiği hususiyete mebni mülâzımette 
kıdemi hıılunmıyanların tercihi caizdir. Ve kaymakam ve nahiye ve tah-
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rirat müdürleri mülâzımlarından olup da kendisine resmen üç defa me
muriyet teklif edildiği halde kabul etmiyenlerin mülâzemeti tarihi son 
teklif gününden itibar edilecektir. 

Madde 12 — Mektebi mülkiyeden neşet etmeyip fakat intihapna-
meyi haiz olarak müstahdem bulunan kaymakamlardan dört sene müd
det hüsnü hizmet ettiğine dair mensub olduğu vilâyetten şahadetname 
istihsal ve komisyona ibraz ile Mektebi Mülkiyece mahsusan yapılacak 
cedvel mucibince Mektebi Mülkiyede bilimtihan terakkiye kesbi istihkak 
ve isbatı ehliyet ve iktidar ettikleri heyeti mümeyyize tarafından ko
misyona tahriren beyan olunanların sınıfları t.'rfi olunur. Mektebi Sul
tanî ile, mekâtibi idadiyeden başahadetname neş't edip onuncu madde 
mucibince nahiye müdürlüğüne tayin olunanlardan kezalik dört sene 
hizmet eyledikleri tebeyyün edenler balâdaki şeraite tevfikan bilimtihan 
üçüncü sınıf kaymakamlığına terfi olunurlar. 

Madde 13 — Mektebi mülkiyeden neşet ederek kaymakamlıkta is
tihdam olunacaklar hakkında Mektebi Mülkiye Nizamnamesinin on üçün
cü ve on dördüncü maddeleri ahkâmına tevfikan muamele kılınacaktır. 

Madde 14 — İkinci veya üçüncü sınıftan intihabnameyi hâmil olan
lardan bilicab sınıfının mafevkindeki kaza kaymakamlıklarında istih
dam edilmiş olanların bu suretle istihdamı terfii sınıf etmek için alel
ûsul intihabname ahzinden istisnalarını mucib olamaz. 

Madde 15 — Kaza kaymakamları ve nahiye ve tahrirat müdür
leri istifa eder veya mucibi ceza hal ve harekette bulunur veyahud ifayı 
vazifede kat'iyyen iktidarsızlığı tebeyyün eyler ise azlolunacailcları gibi 
memuriyetinde ibkasında siyaseten mahzur mütalea olunanların mes'u
liyeti deruhde olunmak üzere vali veya mutasarrıflar tarafından işten 
el çektirilerek idareten azilleri inha olunabilir. 

Madde 16 — Kaza kaymakamlıklarından ve nahiye ve tahrirat mü
dürlerinden birinin istifasına mebni azli vilâyat veyahut müstakillen 
idare olunan mutasarrıflıklar canibinden bamazbata bildirilmesi üze
rine Komisyonca istifa varakası görülerek esbabı istifası anlaşılmadıkça 
ve mucibi ceza hal ve hareket vukuundan dolayı azli taleb olunanlar 
hakkında kavanin ve nizamatı mahsusası mucibince muhakemesi bilicra 
hükmü havi ilâm ve ademi iktidarlarından bahsolunmuş ise esbabını 
havi mazbata Komisyonunca mütalea ve kabul olunmadıkça iktizası icra 
olunmıyacaktır. 

Madde 17 — Mesuliyeti deruhde olunarak işten el çektirilen kay-
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makam ve müdürlerin azline dair olan mezabıt vuku bulacak müra
caatları üzerine evrakile beraber Dahiliye Nezaretinden Şûrayı Devlete 
havalo olunarak verilece'c karar mucibince muamelei lâzime ifa kılı
nacaktır. 

Madde 18 — Vazifei memuriyetlerinden dolayı tahtı muhakemeye 
alınan müdür ve kaymakamların hitamı muhakemelerinde beraetleri 
tebeyyün ettiği halde memuriyetlerine iade kılınmak üzere yerlerine 
aharları tayin olunmayıp memuriyetleri vekâlet suretile idare ettirilir. 

Madde 19 — Cünha v e cinayetle maznun olduğu halde memurin 
muhakemesi nizamnamesi mucibince merciinde bilmuhakeme tebriyei 
zimmet etmiş olan kaymakam veya müdürlerin tekrar istihdamı Şû
rayı Devlet kararına mütevakkıftır. Ve böyle maznunen tahtı muhake
meye alınıpta tebriyei zimmet etmek hususu tekerrür ettiği halde ikin
cisinde sınıfı tenzil ve üçüncü defasında kaydı terkin olunarak intihab-
namesi dahi istirdad olunur. Üç defa iktidarsızlıkları asarı filiyesile kat
iyen tahakkuk ederek infisal etmiş olan kaymakamlar nahiye müdür
lüğüne tenzil ve müdürlerden bu veçhile iktidarsızlıkları tahaikıkuk eden
lerin en a ş a ğ ı m a a ş l ı müdiriyete tenzil olunarak kalemce kayıdlarına 
şerh verilir. 

Madde 20 — Açılan bir kaymakamlığa veyahud tahrirat ve nahiye 
müdürlüğüne tayini mahallerince inha olunan zevat intihabnameyi haiz 
olanlardan olmadığı halde asaleti memuriyeti tasdik olunmaz. Elyevm 
intihabnameyi haiz olan kaymakamlar kemakân istihdam olunup bundan 
böyle Mektebi Mülkiyeden neş'et etmiyenlere intihabname itası memnu
dur. Fakat işbu nizamnamenin neşrinden evvel on sene ve daha ziyade 
müddet yedinde intihabnamesi olmayarak kaymakamlıklarda ve na
hiye müdürlüklerinde bilasale istihdam olunup da bulundukları me
muriyetlerde ifayı hüsnü hizmet eylediklerine ve iktidar ve ehliyetleri 
bulunduğuna ve hiç bir suretle tahtı muhakemeye alınmadıklarına dair 
yedlerüıde evrakı resmiyei musaddaka bulunanların istihdamları caiz 
olup bu makulelerin yerlerine bilimtihan salâhiyeti istihdam şehadetna-
mesi ita olunur. Müdürlerden dahi bu veçhile ve o kadar müddet is
tihdam olunmuş olup da evsafı meşruhayı haiz oldukları evrakı resmiye 
İle musaddak bulunmuş olanlar haklarında dahi olsuretle muamele olu
narak yedlerine şahadetname verilir. 

Madde 21 — Bir kaymakam veya nahiye veyahut tahrirat müdü
rünün becayişine ehemmiyeti mevkiiyc nazara alınmak şartile halen ve 
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maslahatan lüzum görülerek esbabı muvazzaban ba mazbata i-ılıa ve 
Komisyonca tetkik olunmadıkça tasdik olunmaz ve kaymakamların be
cayişinde sınıflarının yekdiğerine muadil ve kendilerinin münlehibinden 
olması meşruttur. Bu veçhile becayişleri inha olunan zevatın memuriyet
lerinin kabulü Dahiliye Nezaretinden cevaben mahallerine bildirilme-
dikçe yerlerinden hareket ve infikâki caiz olamaz. 

Madde 22 • Tahrirat müdürü mülâzımlarının adedi onu tecavüz 
etmiyecek ve bundan kaç nefer noksan olut ise talihlerden şeraiti ni
zamiyeyi haiz olanların istidanameleri tarihlerine nazaran sırasile im
tihana kabul olunup ziyadesi kabul olunmayacaklardır. 

Madde 23 —- Jşbu nizamnamenin tarihi neşrinden itibaren komis
yonun sureti teşkil ve vazaifine dair olan 5 safer 1306 ve 29 eylül 1304 
tarihli nizamname ile olbabdaki sair mukarrerat ahkâmı mefsuhtur. 

Madde 21 Dahiliye Nezareti işbu nizamın icrasına memurdur. 

No: 3 0 3 — Memaliki Şahane duhanlan müşterekülmenfaa 
Reji İdaresinin nizamnamei aslisine tezyif olunmak 

üzere kaleme alınan mevaddı nizamiye 

13 rebiülevvel 1310, 22 eylül 130H 

20 haziran 1304 tarihli Maliye Nezareti Celilesinin tezkerei aliyesile 
tebliğ olunan iradei senive hükmü miinifince 28 ve 16 teşrinisani 1889 ta
rihinde Dersaadette inikad eden Cemiyeti Umumiye tarafından verilen 
karar üzerine mevaddı atiye kabul olunmuştur. Şöyle ki 

Sermeyei itibari iki tertibe münkasem hisse senedatından mürek
keb olmak üzere kemafissabık dört milyon dört yüz bin lirayı Osmanî 
yani yüz milvon frank veyahut dört milyon ingiliz lirası olarak tayin 
olunmuştur. 

Birinci tertib sermayeden teslim olunan bir milyon yedi yüz altmış 
bin osmanlı lirasını yani kırk milyon frangı yahut bir milyon altı yüz 
bin ingiliz lirasını natık olup beherinin bedeli sekiz osmanlı lirası sek
sen kuruş yani iki yüz frank yahut sekiz ingiliz lirası hesabile tediye 
olunmuş ve zaten tedavüle çıkarılmış olan iki vüz bin hisse senedatın
dan mürekkeptir. 
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İkinci tertib iki milyon akı yüz kırk bin osmanlı altınına yani alt
mış milyon franga yahut iki milyon dört yüz bin ingiliz lirasına baliğ bir 
sermayeden mürekkeb olarak üç yüz bin hisse senedatuu^fjtmil olacak 
ve bunun kısmen veya kamilen tedavüle ihracı mûcerred Hükümeti se
niye ile Düyunu Umumiye Meclisi İdaresinin muvafakati müsterekesile 
ve Cemiyeti Umumiyenin karan üzerine mümkün olabilecektir. 

İkinci tertib hisse senedatını nesri halinde birinci tertib hisse se
nedatı hamilleri eski senedattan yedlerinde ne mikdar bulunur ise ona 
nisbeten yeni senedata baş başa yazılmak için hakkı rüçhanisini haiz bu
lunacaktır. 

Mezkûr hisselerin neşri halinde beher hassenin tam bedeli olan 
sekiz osmanlı altını seksen kuruş yani iki yüz frank yahut sekiz İngiliz 
altını tediye olunduktan sonra senedatı kat'iyesi ashabına ita olunacak
tır. 

Nizamatı esasiyenin işbu zeyil ile tadil olunmayan mevaddı kema
kân mer'iyülicradır. 

No: 304 — Birinci ve Dördüncü ve Altıncı Devairi Belediye 
dahilinde vaki bazı cadde ve sokakların sulattrrrlması 
hakkındaki 18 şevval 1308 tarihli mukavelenameye 

maddei munzammı 

18 rebiülevvel 1310, 27 eylül 1308 
Şehremini Devletlû Rıdvan paşa hazretlerile Dersaadet Su şirketi 

namına hareket eden müdiri şirket Mösyö Leon Selye beyninde mevaddı 
atiye kararlaştırılmıştır. 

Maddei m u n z a m ı m a Senei hazıra şehri nisanının on beşi tarihin
den itibaren on iki sene müddet devam olunmak üzere işbu mukavelena
meye merbut haritada mavi renk ile tayin olunduğu veçhile mesahai sat-
biyesi on sekizbin yedi yüz yirmi metre oıurabbaınd&n ibaret olan turu-
kun emrü İskasını Dersaadet su şirketi deruhde eder. 

Şehremaneti celilesi dahi işbu salkya muamelesi içdri sureti maktuada 
olarak beher sene için şirketi mezkûreye yüz yetmiş yedi aded lirayı os
manî ile kırk iki kuruşun itasını taahhüd buyurur. 

İşbu maddei munzatmma 18 şevval 1308 ve fi İS mayıs sene 1307 
tarihli mukavelenamenin eczayı mütemmimesinden olup zikrolunan" mu
kavelenamenin ahkâmı umumiyesine tabidir. 

T. ı c . * r. 81 
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No: 305 — Çekirge talimatının 8 inci maddesine kaim olmak 
üzere kaleme alman madde 

20 rebiülevvel 1310, 29 eylül 1308 

Sekizinci bend — îşbu talimata ve tarifnamei mahsusuna tevfi
kan çekirge ve tohumunun mabv ve itlafı için kuraya azimet edecek me
murin ile ahaliden intihab olunacak komisyon heyetine nizamına tevfikan 
verilmesi lâzım gelen yevmiye ve harcırah ile lüzumu takdirde mubayaa 
olunacak kireç ve bez esmanı ve bu yolda vukubulacak masarifi saire 
mahalleri idare meclislerinden verilecek mazbatalar üzerine Ziraat Ban
kası şube ve sandıklan tcmettüatının sülüsünden mahsubu icra edilmek 
üzere bankanın meclisi idaresince her sene tayin ve tahdid olunacak 
olan meblâğdan banlka idarei merkeziyesince verilecek mezuniyet daire
sinde doğrudan doğruya Ziraat Bankası şube ve sandıklan tarafından 
tesviye ve ita olunacaktır. 

No: 306 — Zabtiye jandarma efradından hizmet esnasında 
vefat edenlerin eytam ve eramiline Askerî Tekaüd 

Kanununa tevfikan maaş tahsisi hakkında 
iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Makamı Valâyı Seraskerinin Şûrayı Devlete havale buyurulan 7 Sa
fer 310 tarih ve dört yüz on yedi numaralı tezkeresi Tanzimat Dairesinde 
kıraat olundu. 

Mailinden Dersaadet jandarma ve zabtiye efradından ifayı memu
riyet esnasında vefat edenlerin eramil ve eytamı bir veya iki nüfus
tan ibaret ise Askeri Tekaüd Kanunu ve ikiden ziyade olduğu haldV 
Zabtiye Nizamnamesinin yirmi dokuzuncu maddesi ahfcamına tevfikan 
müteveffanın nısıf maaşını tecavüz etmiyecek derecede maaş tahsisi le 
rrüfmvm* göre taksim edilmekte ise de Vilâyatı Şahane jandarma ve 
Zabtiye alaylan efradı maaşları mütefavüt bulunmasından dolayı me
seli* Dersaadet Jandarma alayı süvari efradından o yolda vefat eden 
bir neferin üç nüfosdan ibaret olan ailesine maaşının nısfı bulunan 
doksan beş ve tzmit Zabtiye Tabura süvari efradmdan kezalik Vefat 
eden bir neferin üç nüfustan ibaret olan ailesine nısıf maaşı bulunan 
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Kırk kuruş tahsis olunmakta i d ü ğ d ve efradı merkumenin cümlesi b i r 
vazife ile mükellef olup bazıları o vazifenin ifası sırasında fedayı car* 
eylemekte ve 22 ağustos 99 tarihinde merhameti efzayı sür.uh ve sudur 
buyrulan iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi mucibi âlisince efradı 
merkumeden ifavı hizmet esnasında musah olanlar ile bilâfasıla on se
ne hizmet edenler Askerî Tekaüd Kanunu ahkâmına tevfikan tekaüd 
edilmekte oldukları halde berveçhi maruz ademi tesavii maaş cihetle 
adedi nüfusları müsavi olan iki aileden birine doksan beş ve diğerine kırk 
kuruş maaş tahsisi muvafıkı madelet ve refeti seniye olamayacağı ve 
Askeri Tekaüd Kanunu ahkâmına tevfikı muamele edildiği takdirde 
mezkû.' iki aileye de 'kırk dokuz kuruş otuz para maaş tahsisi iktiza edip 
bu suret eytam ve eramil nıaaşatınca müsavat usulünü istilzam edeceği 
beyanile badeizin Jandarma ve Zabtiye efradından gerek süvari ve gerek 
piyade olsun ve ailesi kaç nüfusdan ibaret bulunur ise bulunsun ifayı 
hizmet esnasında vefat eden veyahut hizmet esnasında musab olup da 
bilâhara müteessiren vefat eyliyenlerin eramil ve eytamına tahsis olu
nacak maaşların Askerî Tekaüd Kanunu ahkâmına tevfikı hususu istizan 
olıınmu} ve beyan olunan tnütaleat dairece de muvafık? nefsü-
lemir görülmüş olduğundan bilislizan makrunu müsaadei 9eniyei haz
reti hilâfetpenahi buyurulduğu takdirde mantuku münifi veçhile ifayı 
muktezayı halirt Askerî Tekaüd Sandığı Nezaretine iş'arı ve makamı 
Valâyı Seraskeriye malûmat itası babında emrü ferman hazreti menle
hülemrindir. 

İrade tarihi: 6 Rchüilevvcl 13)0 ve 75 eylül 1308 

No» 307 —- Tasfiyei Düyun Tahvilâtının takas mahsub 
suretile ifa ve istifası ve başa baş kabulü müddetinin 

1308 şubatı nihayetine kadar temdidi 
hakkında iradei seniye 

Tasfiyei düyun tahvilâtının takas ve mahsub suretile ifa ve istifa
sının usul ittihaz olunması ve başa baş tahvil kabulü müddetimin üç yüz 
sekiz senesi şubatı gayetine kadar temdidi hakkında Maliye Nedretin
den gelen tezkere ve olbabda sebkeden iş'ar üzerine Divanı Muhasebat 
Riyaseti tarafından irsal olunan tezkere ile tahvilâtı mezbure hesaba tının 
.«üreri rüyeti vc teferruatı için ittihazı iktiza eden tedabire dair bazı ifa-
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d at ve mütaleatı mutazammın Divanı mezkûrdan mukaddema kaleme 
alınan iki kıt'a mazbata birleştirilerek meyanei bendegânemizde kıraat 
ve mütalea edildi. 

Nezareti müşarileyhanın tezkeresi mealinden müsteban olduğu üze
re vilâyat ve elviyei müstakilleden ekserisinin düyunu atikasını natık 
gelen defterler üzerine tahakkuk eden mallandıkları düyunu miktarına 
göre o mahallerce lâyenlkatı tasfiye tahvilâtı istenilmekte ve tahvilât gön-
derilmiyecek ise düyunu emiriyenin sureti tesviyesi istifsar edilmekte 
olduğu gibi vaktile hazinece bordroya rabt ve çekleri tanzim edilmiş ve tati
li tediyata mebni verilemeyerek kalmış olan duyun hazine için dahi müra
caat ve şikâyatm arkası kesilmemekte bulunduğundan düyunu merkumeniıı 
sureti tesviyesi emrinde bir karar ittihazı derecei vücubda görünmüş ve 
dpyunu atikai emiriyenin kemafissabık tahvilât ile ifasına teşebbüs edi
lecek olduğu takdirde birinci tertib olmak üzere tabedilen tasfiye tahvi
lâtının elyevm hazinei celilede ve piyasada bulunan miktan derecei kâ
fiyede olmadığı ve yeniden tahvil tabettirilmesi ise menfaati hazineye mu
vafık olamayacağı derkâr bulunmuş olduğuna mebni tasfiyei düyun ka
rarnamesi icabınca doksan dokuz senei maliyesi gayetine kadar hazineye 
borcu olanların yüz kuruşluk tahvile mukabil yirmi beş kuruşun nakden 
itasında muhtar olmalarına dair olan kararı sabık baki olmak üzere zim
metlerini yine sinini merkumeye aid ve tasfiye kararnamesine tâbi bu
lunan ve hazinece musaddak olan düyunu emiriye ile mahsub ettirilme
lerine dahi mesağ gösterilmesi ve fakat birinci tertib olarak tab ile dü
yunu emiriyeye mahsuben sarf ve ita olunan iki viiz on beş milyon dört 
yüz bu kadar bin kuruşluk tahvilât matlubatı emiriyeye mukabil hazi
neye riicu etmiş ve iptal edilmiş olan miktardan mütebaki olmak üzere 
indelhesap eyadii tedavülde dokuz milyon beş yüz on bin küsur kuruşluk 
tahvil bulunmasından naşi istek eden medyunlann borcuna mukabil geti
recekleri tahvilât kabul olunmayacak olur ise bu suret itirazat ve şikâ
yeti müstelzim olacağından buralara mahal kalmamak için mezkûru 1 mik
tar tahvilâtı mü feda vil enin arkası alınıncaya kadar ashabı düyundan is
tek edenlerin getirecekleri tahvilâtın dahi kararı veçhile imzalan tahtın
da kabulüne devam olunması ve zikrolunan karar mucibince matlubatı 
emiriyeye mukabil tasfiye tahvilâtının başa baş kabulü için tayin olunup 
»enei sabıka şubatı nihayetinde münkaziye olan müddetin senei hazıra 
şubatı gayetine kadar temdid edilmesi lüzumu gösterilmiş ve Divanı 
Muhasebatın hulâaai mütaleatı dahi tahvilân merkurrte için fimabad 
hiç bir sebeb ve vesile ile temdid edilmiyecek surette bir müddet tayini 
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ve bir de zikrolunan tahvilâtın muamelât ve hesabatı zımnında intihap 
olunacak bir zatın tahtı riyasetinde olarak azası muhasebatı atika muha
sebecisi Rifat ve sabıkı Hüsnü efendiler ile Şûrayı Devlet Azasından 
Abdullah bey ve meskukâtı şahane Müdürü Kâmil efendi ve Dairei As
keriye Muhasebat Dairesi Reisi Mirliva Sadettin Paşa ve Bahriye Muha
sebecisi Baha beyden mürekkep bir komisyon teşkili ve tasfiyei düyun 
işinden henüz ikmal olunamayan cihetlerinin yani evvelâ mevkii teda
vüle çıkarılmış tahvilâtın hesabı görülerek mübadele tarikile tahsil ve 
tediye olunmuş düyun ve matlûbatın kayden icrayı mahsubile zımbalı 
tahvilâtın imhası saniyen şu muamelei mahsubiyeden sonra hesaben ka
lan düyun ve matlûbat karan vaki veçhile kalem kalem bittedkik kuyu-
du hazine ve mahalliyesinin mevhuma t ve mümteniattan sahihan tecridi 
salisen icrayı tedkikattan sonra görünen matlûbatı sahihai hazinenin elde 
bulunan ve tertibatı taliye olarak ihracına hükmü kararname müsaid 
olan tahvilât ile mübadele suretinde ahz ve istifa ve kuyudunun tesvi
yesine ihtimam olunarak hem istifayı matlup hem de tahvilâtın muhafa
zai kıymeti itibariyesi çaresinin bulunması rabian düyunu bakiyenin de 
tahvilâtla kapatılması esbab ve vesaili müessiresinin istikmali vazifesi
nin dahi muamelatınca Divanı Muhasebata malûmat ita kılınmak üzere 
bu komisyona tevdii münasib olacağından ibaret bulunmuş ve nezareti 
müşarileyhanın mütaleatı marazası yolunda olduğu misillû Divanı 
Muhasebatça dermeyan olunduğu veçhile «edkÜcatı «uktaziyenin icrası 
ve hesabatm niyeti için kifayeti Maliye Nazın efendi tarafından beyan 
olunan muhasebatı atika muhasebecisi müşarileyh Rifat efendinin tah
tı riyasetinde zevatı müşar ve mumaileyhimden mürekkeb olarak Mali
ye hazinei celilesinde bir komisyon teşkil edilmesi de icabı hal ve masla
hata muvafık ve senei hazıra şubatı nihayetine kadar temdid edilen işbu 
müddetin hitamında dahi artık temdidi yoluna gidilmeyip kararname 
mucibince hamili yedinde kalacak tahvilât sair hazine sergileri envaın-
dan addolunması tezekkür ve tensib edilmiş olmakla muvafıkı emrüfer* 
manı hümayunu cenabı padişahi buynrulduğu halde olveçhile icrayı ik
tizasının Maliye Nezareti ve Divanı Muhasebat Riyasetine -hav*!* edile
ceği ve mezkûr tezkere ve mazbatalar takımile arz ve takdim iofrodrği 
muhatı ilmfi âli buyuruldukta olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman 
hazreti veliyülemir efendimizindir. 

Arz tezkeresi 
Tasfiyei düyun tahvilâtının takas ve mahsub suretile ifa ve istifa

sının usul ittihazı ve başa baş tahvil kabul müddetinin 1308 senesi şu-



batı nihayetine kadar temdidi hususuna ve teferruatına dair Maliye Neza
reti behiyesinden vukubulan iş'ar üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan 
kaleme alınan mazbata 17 zilkade 1309 tarihinde arzı huzuru âli kılınmış
tı. Senei haz ıra i maliyenin mürur etmekte ve sureti muamele her taraftan 
istifsar olunmakta olduğundan bahsile tekidi mutazammın nezareti mü-
şariloyhadan ve tacili keyfiyeti havi taralı .âlâyı seraskcriden varid 
olan iki kıt'a tezkere mazbatai maruzanın suretile beraber arz ve takdim 
kılınmış olmakla bermucibi mazhata ifayı muktezası hususunda ne 
veçhile iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şerefmüteallik buyurulur ise 
mantuku münifi infaz olunacağı beyanile tezkerei senaveri terkim kı
lındı. 

21 rebiülevvel 7.77(9, 30 eylül 1308 

iradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatasının 
sureti melfufesi ve evrakı müteferria ile manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyei cenabı hilâfetpenahî şerefmüteallik buyurulmuşolmakla 
olbabda... 

22 rebiülevvel 1310, 1 teşrinievvel 1308 

N o : 3 0 8 — Ebniyel emiriye ve vakfiye inşaat ve tamiratına 
mütedair nizamnamenin 1 4 üncü maddei 

muaddelesi 

22 rebiülevvel 1310, 1 teşrinievvel 1309 

Madde 14 — Her vilâyet dahilindeki mahallerde bulunan ebniyei 
emiriye inşaat ve tamiratı adiyesi için beher sene muvazenelere miktan 
münasib akçe konulacağından her sancak dahilindeki ebniyei errririyc-
den tamir ve inşası lâzım gelen ma! illerin yine berkaiuc keşif ve müna
kaşası icra ile beraber masarifi tamiriyesiain miktarı beş bin kuruşu 
tecavüz etmediği ve muvazenede gösterilen karşılığı kifayet eylediği hal
de yalnız canibi vilâyetten istizan ile »atfedilecek ve keşif miktan beş 
bin kuruştan ziyade olur ise muvazenede karşılığı bulunduğu surette 
Dahiliye Nezaretinden istizan ile badehu sarf edilecektir. Ve bilâ ruhsat 
veya had mezuniyetten fazla sarfedilen mebaliğ âmir ve sarifine taz
min ettirilecektir. 
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N o : 3 0 9 — Tahl is iye madalyası n i zamnames i 

25 rebiülâhir 1310, 3 teşrinisani U08 

Madde 1 — Tahlisi can hususunda bilfiil ibrazı gayret ve insani
yet edenlere mahsus olarak ihdas buyurulmuş olan tahlisiye madalyası 
gümüşten mamul olup haiz olanlar istedikleri zaman göğüslerine talik 
edebilirler. 

Madde 2 — İşbu madalyanın yeşil ve kırmızı ve beyaz ve bu üç 
renkten mamul dört nevi kordelâsı vardır. Mükerreren tahlisi can eden
lere her defası için başka başka madalya ita olunmayıp âtide muharrer 
muamelâtı resmiye icra olunduktan ve bilistizan iradei seniyei hazreti 
padişahi şerefmüteallik buyurulduktan sonra mucibince yalnız beratı âli 
tastir ve ita ve kordelâsı tehdil olunacaktır. Şöyle ki birinci defası için 
yeşil kordelâ ve bir madalya ita olunacak ve ikinci defa için kırmızı 
ve üçüncü defasında beyaz ve dördüncüsünde üç renkten mamul yalnız 
bir kordelâ verilecektir. 

Madde 3 — Esnayı harikte nefislerini kurtarmağa muktedir olma
yarak ateş içinde kalanların ve kazaen denize ve nehir ve göllere düşüp 
muhatarada bulunanların ve bağdeten münhedim olan ebniye ve divar 
altında kalıp bizzat kurtulamayanların ve bu kabilden sair afat vukuun
da tehlikeye duçar olanların tahlisi canları maksadile nefislerini tehli
keye ilka ile ibrazı gayret ve muvaffakiyet edenler tahlisiye madalyasile 
taltif olunur. 

Madde 4 — Balâda beyan olunan mehalik ve muhatarattan tahlis 
edilenler muhtacı tedavi ise tahlis edenler tarafından en karib mevkide 
bulunan belediye veya zabıta memuruna ihbarı keyfiyet olunmak tahtı 
mecburiyette olduğu gibi tahlisi cana muvaffak olanlar nam ve şöh
ret ve sıfatlarını o esnada memureyni mezkûreye bildireceklerdir. 

Madde 5 — Gerek belediye memurları ve gerek polis komiserleri 
tarafından bu misillû vukuatı mübeyyin bir zabıt varakası tanzim olu
narak hidemau devlette müstahdem olanlar ancak mensub oldukları de-
vaire ve ahaddan bulunanlar için Dersaadette ise şehremanetiae veyahut 
Zabtiye Nezaretine ve taşrada ise Hükümeti mahalliyeye ita ile emanet 
ve nezareti müşarileyha vilâyetler ve müstakillen idare olunan muta
sarrıflıklar canibinden tahkikatı lâzıme bilicra tahlisi cana muvaffaki
yetle madalya ahzine kesbi istihkak eyledikleri tebeyyün edeoeklerin 
isim ve şöhret ve sıfatları her defasında Dahiliye Nezaretine ve oradan 
makamı sadarete ve devairi askeriyeye mensub olanlar için dahi ma-
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kamı seraskerî ve Bahriye Nezareti ve Tophane Müşiriydi kaleminden 
kezalik makamı sadarete iş'ar olunarak usulü veçhile bilistizan iradei 
seniyei hazreti padişahî müteallik ve şerefsüdur buyrulduğu halde muh
lisin hizmeti vakıasının dercile beratı âlisi tastir ve ita ettirilir. 

No: 3 1 0 — Jandarma ve Asakiri Zabtiye zabitanından 
açığa çıkanların sureti terkini kayıdlarile 

icrayı tekaüdleri hakkında 
iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Makamı Vâlâyı Seraskerinin Şûrayı .Devlete havale buyurulan 
25 zilkade 1309 tarih ve 192 numaralı tezkeresi Tanzimat Dairesinde 
kıraat olundu. 

Mealinde jandarma ve asakiri zabtiye zabitanından olup da açıkta 
kalanlardan bazıları umuru mülkiyede hizmet veya ötede beride icrayı 
ticaretle menafii zatiyelerini istihsal etmekte ve aradan müddeti medide 
geçtikten sonra rütbei sabıkalarile yine silki zabtiyeye kabullerini istida 
eylemekte iseler de bu misillûlerin tayini tarafına gidilse kıdemlerini 
zayi etmiyecekleri cihetle ileride tekaüde kesbi istihkak eyliyeceklerm-
den ve bu suret mezkûr sandığın zararmı mucib olacağından bahsile 
badeizin açıkta kaldıktan sonra altı ay müddet zarfında müracaat et-
miyen zabıtanın terkini kayıdlan hakkında sebkeden iş'ar üzerine Tan
zimat Dairesinden tanzim ve babuyrulduu âli tebliğ edilen mazbatada 
bu mieillûlerden hizmeti mülkiyece istihdam kılındıktan sonra tekaüdünü 
istida edenlerin hizmeti mülkiyede bulundukları müddetçe maaşlarından 
Mülkiye Tekaüd Sandığma terkettikleri aidat maafaiz Askerî Tekaüd San
dığına devir ve ita kılınacağı cihetle bundan dolayı askerî tekaüd san
dığının mutazarrır olacağına dair dermeyan edilen mütaleaya mahal 
olmadığı gibi bunların istihsali maişet için bir müddet hidematı 
mülkiyede istihdam olunmalarının her ne vakk olur ise olsun mes
lekî kadimlerine kabulüne mani olamıyacağı ve şu kadar ki açığa çı
karılan zabıtanın tekrar memuriyete tayinleri için mazul iyene kıdeme 
riayet asudesine itibar olunduğu ve müracaatları tarihi mebdei kıdem 
ittihaz edildiği halde kendilerinden ziyade dairei askeriyeye mülâaemet 
edenlerden evvel memuriyete tayin olunmaları mahzuru dahi bertaraf 
«dihmf olacağı beyan kılmmış ise de açıkta kalan zabıtandan ekserisi 
bazı azan gayri makbule serdile ifayı memuriyetten kaçınarak bilâ-
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hara tekaüdlerini istida etmekte ve vefat edenlerin dahi eytamına As
keri Tekaüd Sandığından maaşlar tahsis olunmakta olduğu gibi bu mi-
sillûlerin tulü müddet ifayı vazife etmemelerinden dolayı mesleklerince 
hasıl ettikleri meharet ve melekeyi ve hususile meziyeti askeriyeyi gaib 
ermekte oldukları ve şu suret memuriyete tayinlerinde kendilerinden 
ademi istifadeyi ve emsalince sui tesiri istilzam eylediği beyaııile is
tifsarı muamele olunmuştur. 

Mukaddema takdim kılınan mazbatanın hülâsası açığa çıkarılan 
jandarma ve zabtiye zabitanından bir müddet hidematı mülkiyede is
tihdam kılınanların işbu hizmetleri mesleki kadimlerine ric'atle hu
kuku müktesibei tekaüdlerinden istifadelerine mâni olmadığını tayinden 
ibaret olup şu karar açığa çıktığı tarihten itibaren altı ay zarfında mer
ciine müracaat ve mülâzemet etmeyip umuru catiyesinin tesviyesile iş
tigal eden ve teklif olunan memuriyetleri kabulden istinkâf eyliyenlerin 
terkini kaydına münafi olmamakla o tnisillûlerin bermucibi iş'ar kayıt
larının terkin olunması ve fakat müddeti tekaüdü ikmal etmiş bulunan
ların tekaüdlerinin icrası ve bunlardan vefat edenler ailelerine maaş 
tahsisi lâzım geleceğinin makamı Valâyı Seraskeriye tebliği ve Askerî 
Tekaüd Sandığı Nezaretine malûmat itası babında emrüferman hazreti 
menlehülemrindir. 

8 muharrem 1310 ve 20 temmuz 1308 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatai Mûzeyyelesi 
Şûrayı Devlet Tanzimat dairesinden kaleme alınıp meyanei ben-

degânemizde kıraat ve mütalea olunan işbu mazbatada gösterildiği veç
hile jandarma ve asakiri zabtiye zabitanından olup da açığa çıkarılan
lardan ekserisi bazı azarı gayrj makbule serdile ifayı memuriyetten ka
çınmakta olmalarından ve böyle tulu müddet ifayı vazife etmemelerin
den dolayı mesleklerince basıl ettikleri mehareti ve hususile meziyeti 
askeriyeyi gaib ederek bilâhara memuriyete tayinlerinde; kendilerinden 
ademi istifadeyi ve emsalince de sui tesiri mucib olduğundan badeizin 
bu misillû zabıtandan olup da açığa çıktığı tarihten itibaren ahi ay zar
fında merciine müracaat ve mülâzemet etmeyip umuru zatiyesimn tes
viyesile iştigal eden ve teklif olunan rnemuriyetleri kabulden istinkâf 
eyliyenlerin terkini kaydı ve fakat müddeti tekaüdü ikmal ermiş bulü-
nanlarm tekaüdlerinin icrası ve bunlardan vefat edenler ailelerine 
«naaş tahsisi lüzumunun makamı seraskeriye tebliği ve Askeri Tekaüd 
Sandığı Nezaretine malûmat verilmesi bilittihad tensib edilmiş ise de 
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olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman Hazreti veiiyülemir efendi-
mizindir. 

7 cemaziyelcvvel 1310 ve 15 teşrinisani 1308 

Arz tezkeresi 

Jandarma ve asakiri zabtiye zabitanından olupta açığa çıktığı ta
rihten itibaren altı ay zarfında müracaat etmeyip umuru zatiyesiııin tes-
viyesile iştigal eden ve teklif olunan memuriyetleri kabulden istinkâf 
eyliyenlerin terkini kaydı ve fakat müddeti tekaüdü ikmal etmiş bu
lunanların tekaüdlerinin icrası ve bunlardan vefat edenler ailelerine 
maaş tahsisi hakkında muamelâtı lâzımerrin ifası hususuna Şûrayı Devlet 
Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatası 
arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hafekmda her ne veçhile 
iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi şeref müteallik buyrulur ise man
tuku âlisi infaz olunacağı beyanile tezkerei senaverî terbim ıkrlırıdı. 

7 cemaziyelevvel 1310, 15 teşrinisani 1308 

tradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mec
lisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatasile manzuru âli buyrulan 
işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
cenabı hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda 

9 cemaziyelevvel 1310, 17 teşrinisani 1308 

Not 311 —• Girid Geri resinde müstahdem memurinin Mülkiye 
Tekaüd Kararnamesi ahkâmından müstefid edilmeleri 

hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin mazbatası 

Girid Ceziresinde müstahdem memurini mülkiyenin tekaüd karar
namesinden istifade edebilmeleri için hizmeti devlete duhulleri yeni olan
larının aidatı defaten ve tarihi duhulleri eski bulunanların dahi meselâ 
on beş yirmi senelik aidatı mukaasaauı tediyeye razı oldukları istihbar 
kılındığı beyanı âliailebu babda esaslı ve dahili vilâyette mustahdem me
murinin muhafazai hukukunu müştemil bir kaide ittihaz kılınmak üzere 
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keyfiyetin biietraf müzakeresile neticesinin bildirilmesi hakkında sebkeden 
iş'arı samiyeye cevaben Girid Vilâyeti Vali vekâletinden takdim olunup 
Şûrayı Devlete havale buyrulan gurrei muharrem sene 310 tarih ve otuz 
dört numaralı tahrirat ile kararname! mezbur ahkâmından kendileri
nin dahi müstrfid edilmesini müstedi memurini mahalliyenin ekserisi 
tarafında.) ila kılınmış olan melfuf istidanameler tanziroat dairesinde 
kıraat ol ı ind ; ı . 

Mezkûr tahriratta zikr olunan istidanameler mütaleasından dahi 
anlaşılacağı veçhile kararnamei mezbur ahkâmından istifadelerine mü
saade olunması müstahdemini mevcudenin ekseri canibinden temenni kı
lınıp fakat memuriyet maaşlarının mikdarı vilâyatı saire memurini maa-
şatına nisbeten dun olması hasebile geçmiş zamana aid tevkifaiın defa
ten veya bir kaç taksit ile ifasına ademüliktidar bulunduklarından 
bahisle hakkı tekaüdden temamile istifade olunmak ve bundan böyle 
terakkii memuriyet ve zammı maaş vukuunda kararnamei mezburıın ona 
dair olan ahkâmına tabiiyet kılınmak şartile tevkifatı müterakimenin 
tesviyesine kadar tarihi karardan itibaren verilecek yüzde beş tevkifatı 
asliyeden başka bin beş yüz kuruşa kadar maaş alanlardan yüzde iki bu
çuk ve ondan yukarı maaş alanlardan yüzde beş kuruşun zamimeten tes
viyesine müsaade îraesi istida edilmekte bulunmuş ve sureti meşruha ka-
rargir ve filiyatı zahir olunca bilcümle müstahdeminin kararnamei mez
bur ahkâmından istifade arzusunda bulunacakları kaviyen memul olduğu 
gibi geçmiş zamana aid olarak zamimeten tevkifi beyan kılınan yüzde 
beş ve iki buçuk kuruşun dahi maaşatın makadiri haliyesine nisbeten mu
tedil görülmüş olduğu ve salifülbeyan kararnamenin cezirei mezbureye 
şümulü ahkâmı siyaseten dahi faideli olacağı beyanile icrayı icabı iş'ar 
olunmuştur. 

Olbabda Mülkiye Tekaüd Sandığı Nezaretinden istifsarı mütalea olu
narak cevaben varid olan 29 safer 310 tarihli tezkerede cezirei merkumede 
müstahdem memurlardan arzu edenlerin istidaları veçhile geçmiş zaman 
aidatlarını mukassatan ita eylemek şartile hidematı vakıaları tama
men hesaba konulupta kendilerine ve badelvefat ailelerine sandığın te
sisinden beri aidat verenler misillû maaş tahsisi cihetine gidilir İse bu 
suret sandığın bidayet tesisindenberi aidat veren ve verdikleri aidat ni
zamı dairesinde istirbah olunan memurinin hukuklarına tecavüz demek 
olacağına ve maahaza mabeyni hümayunu cenabı mülükâne kitabet dairei 
celilesi memurları Hazinei Hassai şahaneye mensub memurin maaşatın-
dan tekaüd aidatı tevkifine bed olunduğu tarihten itibaren aidat ita ey-
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ledikleri takdirde sandıktan istifadeleri mukarrer olduğuna ve cezirei 
mezburede bulunan telgraf \a rüsumat ve düyunu umumiye memurları 
vilâyatı saire memurini gibi aidat ita etmekte bulunduklarına binaen 
sandığa sonradan iltihak edc.ı Adliye ve Hazinei Hassai Şahane Nezaret
leri ve muhacirin komisyonu memurları hakkında ittihaz edilen kaide 
veçhile cezirei mezkûre memurlarından aidat tevkifine bed olunacak ta
rihten evvel infisal ve irtihal eden memurin sandığa aidat vermemiş 
oldukları cihetle kendilerile ailelerinin sandıktan istifadeye hakları ol
mamak üzere elyevm mevcud ve müstahdem bulunupta badeizin sandık 
aidatını mah bemah ita edecek ve geçen müddet yüzde beş ile zammı 
maaş aidatını dahi istidaları veçhile mukassatan tesviye eyleyecek olan 
bilcümle memurin ve ketebe ve hademeden bundan sonra infisal ve 
irtihal edenlerin şimdiye kadar sebkeden ve badeizin sebkedecek olan 
hizmetlerinin müddeti tekaüde mahsubile kendilerile ailelerinin san
dıktan müstefit edilmeleri muvafıkı maslahat ve madelet olacağı beyan 
olunmuştur. 

İktizayı maslahat ledelmüzakere cezirei mezburede müstahdem me
murinden aidat tevkifine bed olunacak tarihten evvel infisal ve irtihal 
eden memurin sandığa aidat vermemiş oldukları cihetle kendilerile aile
lerinin sandıktan istifadeye hakları olmamak şartile bunların tekaüd 
kararnamesi ahkâmından müstefid edilmeleri muvafıkı maslahat olup 
ancak tekaüd sandığının teşkilindenberi müterakim olan aidat defaten 
ifa edilmeksizin cezirei merkume memurlarının kararnamei mezbur ah
kâmından müstefid edilmeleri ve bu istifadenin ihtiyare bırakılması mu
vafıkı maslahat olmıyacağımlan aidatı mezbure defaten ifa olunmak ve 
bilûmum memurince mecburî olmak suretleri kararlaştırılmaksızın 
cezirei mezbure memurlarından mukaddema cezire haricinde sair memu
riyetlerde bulunupta aidat vermemiş olanlar müstesna olmak üzere 
mezkûr kararname ahkâmından müstefid edilmemeleri iktiza edeceği bir 
rey tarafından dermeyan olunmuş isede salifüzzikir tahriratta dahi gös
terildiği veçhile cezirei mezbure memurinince mezkûr kararname ah
kâmından istifadenin ihtiyara bırakılması ahvali malûmei mahalliye 
icabatından olup maamafih memurinin ekserisi berveçhi muharrer ka
rarname ahkâmından müstefid edilmelerini istida etmiş olduklarından 
isafı emineleri île gerek kendilerinin ve gerek ailelerinin temini maişe
tini müstelzim olan. ahkâm kararnamenin oraca dahi asarı filiyesi nü-
mayan oldukça memurini sairenin dahi hissedarı istifade olmak için işti
rake şitaban olacakları derkâr olmakla kararnamei mezkûr ahkâmın-
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dan istifadenin şimdilik ihtiyara bırakılmasında beis olmadığı gibi te
kaüd sandığından muahharen istifadeye dahil olan Hazinei Hassai Şa
hane Nezareti memurlarının Adliye Nezareti memurları misillû altı ay
lık maaşlarından terk edecekleri yüzde beş aidattan teraküm edecek me
baliğin sermaye ittihazile o müddetten sonra infisal ve vefat edenlerin 
kendilerile ailelerinin karamamei mezkûr ahkâmından müstefid edilme
leri dahi mukarrer olmasına nazaran kararnameden istifade arzusunda 
bulunanların geçmiş zamana mahsus aidatlarının ttıukassatan istifasın
da dahi mahzur olmadığından cezirei merkume memureyninden aidat 
tevkifine bed olunacak tarihten evvel infisal ve vefat edenler sandığa 
aidat vermemiş oldukları cihetle bu makalelerin kendilerile ailelerinin 
sandıktan istifadeye haklan olmamak üzere badeizin sandık aidatını 
mah bemah ita edecek ve geçen müddet vûzde beşlerile zammı maaş 
aidatını dahi istidaları veçhile maaşı bin lıeş yüz kuruş mikdarı olanlar
dan yüzde 'ki buçuk ve ondan ziyadesinde» vüzde beş kuruş olarak ifa 
edecek olan memurinin tekaüd kararnamesi ahkâmından müstefid edi-
meleri münasib olacağından olveçhile ifayı muktezasının vilâyeti mez
kûre Vali Vekâletine iş'an ve Tekaüd Sandığı Nezaretine malûmat itası 
ekseriyetle tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman hazreti menlehül-
emrindir. 

6 r"hiüfahır 310, 15 teşrinievvel 130B 

Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai müzeyyelesı 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında ekseriyet tarafından dermeyan olunduğu üzere 
Girid Ceziresinde müstahdem memurinden aidat tevkifine bed olunacak 
tarihten evvel infisal vc vefat edenler tekaüd sandığına aidat vermemiş 
olduklan cihetle bu makulelerm kendilerile ailelerinin sandıktan istifa
deye haklan olmamak üzere badeizin sandık aidatını mah bemah ita ede
cek ve geçen müddet yüzde beşlerile zammı maaş aidatını dahi istidalan 
veçhile maaşı bin beş yüz kuruş mikdan olanlardan yüzde iki buçuk ve 
ondan ziyadesinden yüzde beş kuruş olarak ifa eyliyecek olan memurinin 
mülkiye tekaüd kararnamesi ahkâmından müstefid edilmeleri münasib 
görülmüş olmakla olveçhile ifayı muktezasmın vilâyeti mezkûre 'Vali-
vekâletine iş'an ve Mülkiye Tekaüd Sandığı Nezaretince malûmat itası 
müttehiden tezekkür kılındı isede olbabda ve katıbei ahvalde emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

14 cemaziyelevvel 1310, 22 teşrinisani 1308 
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Arz tezkeresi 

Girid Ceziresinde müstahdem memurinden aidat tevkifine bed olu
nacak tarihten evvel infLal ve vefat edenler tekaüd sandığına aidat ver
memiş oldukları cihetle bu makulelerin kendilerile ailelerinin sandıktan 
istifadeye hakları olmama.v üzere badeizin sandık aidatını mah bemah 
ita edecek ve geçen müddet yüzde beşleri ile zammı maaş aidatını dahi 
maaşı bin beş yüz kuruş mikdarı olanlardan yüzde iki buçuk ve ondan 
ziyadesinden yüzde beş kuruş olarak ifa edilecek memurinin mülkiye te
kaüd kararnamesi ahkâmından müstefid edilmeleri hakkında Şûrayı Dev
let Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazba
tası arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile emrü fermanı 
hümayunu hazreti hilâfetpenahi şerefmüteallik buyrulurise mantuku mü-
nifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı. 

14 cemaziyelevvel 1310. 22 teşrinisani 1308 

İradei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mec
lisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatasile manzum âli buyrulan 
işba tezekeri sa-miyei sedaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
cenabı hilâfetpenahi şerefmüteallik buyrulmuş olmakla olbabda. 

15 cemazivel evvel 1310. 23 teşrinisani 1308 

No: 312 — Ziraat İdarei Umumiyesine merbut heyeti 
feaniyenin sureti teşkil ve vezaîfini mübeyyin 

Nizamname 

18 cemaziyelevvel 1310, 26 teşrinisani 1308 

Madde 1 — Ziraat heyeti fenniyesi beş şubeye münkasemdir. Birin
cisi İslâhatı ziraiye şubesi olup ziraat (müfettişlerinden İslâhatı zirai ye-
ye ve tathiri arazi ve iska ve ir vay a dair tevarüt edecek evrak üzerine 
mütaleayı fenniye beyan ve bu gibi İslâhatın resen icrasını ihtar eyle
mek ve devletçe arzu edildiği halde icab eden mahallerde müsabakat ser
gileri kûşadma aid muamelâtı ve teşvikatı ziraiyeye müteallik hususatı 
rüyet etmekle mükelleftir. 

ikincisi «Bağ ve Filoksera Şubesi» olup bağların İslahı ve bazı ma
hallerde zuhur eden Filoksera hastalığının tahrib eylediği bağların tre-
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didine ve mezkûr hastalığın filetten »alim olan mahallere meni sirayeti
ne aid tedabirin icrası ve Dersaadet ve lzmirde teşkil olunan ve badema 
memaliki mahrıısada teşkil kılınacak olan fidanlık ve aşı ameliyat mek
teplerine müteallik muamelâtın rüyeti ile mükelleftir, üçüncüsü «-ziraat 
mektepleri ve numune çiftlik ve tarlaları şubesi» olup ziraat mekteple
rinin ve numune çiftlik ve tarlalarının muamelâtı ve yeniden mektep ve 
tarla küşadı ve onların terakki ve İslâhatı ile teveggul eder dördüncüsü 
«sanayii ziraiye şubesi» olup harir ve ispirto ve nişasta ve yağ ve peynir 
-e emsali sanayiin ve meyve kurutmak usulünün tamim ve terakkisi mua
melâtı le iştigal eder. /Beşincisi «İslâhatı hayvaniye ve umuru baytariye 
şubesi» olup memaliki mahrusai şahanede ileli sardyei hayvaniyenin 
meni vukuu için zabıtai sıhhiye! hayvarriyeye aid tedabire ve cinsi hay
vanatın islâhile hayvan yetiştirmek için haralar ve numune ahırları ve 
hayvanat müsabakat sergileri teşkiline müteallik kâffei muamelâtı rüyet 
etmekle mükelleftir işbu beşinci şube işin cesamet ve ehemmiyetine göre 
ilerde lüzum görülür ise aksamı mahsusaya taksim olunarak vezaifi baş
kaca bir nizamname ile tavin olunacaktır. 

Madde 2 — Birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü şubeler birinci 
sınıf ziraat müfettişlerinden bir zatın ve beşinci şube fenni baytarı müte-
hassısıninden birinin tahtı idaresinde olup heyeti fenniye riyasetini birinci 
şube müfettişi icra eder ve heyeti fenniyenin bir başkâtibi ve bir mua
vin ve mukayyidi ve her şubenin birer kâtibi bulunur. 

Madde 3 — Kâffei evrakı resmiye evvelâ heyeti fenniye riyasetine 
havale ve oradan dahi aid olduğu şubelere tevzi olunur. 

Madde 4 — Şube müfettişi kendisine tevdi olunan evrak hakkında 
ya doğrudan doğruya veyahut heyeti fenniye reisi ile bilmüzakere bir 
karar verip keyfiyeti karan refakatinde olan şube kâtibine kaleme al
dırarak müsveddesinin zirini bilimza heyeti fenniye başkitabetine ita 
eder başkâtip dahi heyet! fenniye reisine vererek oraca da tetkik olun
duktan sonra tasdik ve imza ile ziraat müdüriyeti umumiyesine verilir. 

Madde 5 — Bir maddenin heyeti fenniyece müzakeresine lüzum gö
rüldükte müfettişler tarafından keyfiyet reise beyan ve heyeti mezkûre 
de müzakere olunarak olbabda ittifak veya ekseriyeti âra ile verilecek ka 
rar dahi başkâtip tarafından kaleme alınıp heyetçe imza ve tahtim olu
nur. $u kadar ki müfettişler tarafından heyetçe müzakeresine lüzum gös
terilen mevaddı yalnız şubelerce tetkik ve tesviye ettirmeğe veyahut bir 
maddenin doğrudan doğruya heyeti fenniyece müzakeresini takdir ve 
ihtara ziraat müdürü ile heyeti fenniye reisinin salâhiyeti vardır. 
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Madde 6 — Her şube müfettişi kendisine havale olunan evrak ireri
ne lâzım gelen muameleyi vakti zamanile icra ve şubesine müteallik umu
ru hüsnü idare ile mükellef olup tekâsül ve teahhürat vukuundan mesul
dür heyeti fenniye reisi dahi şuabata tevzi eylediği evrakın bittakib vakti 
zamanile iktizasını icra ettirmek ve tanzim olunacak evrakı fenne tevfi
kan islâh ve tadil eylemek ile mükellef ve aksi halde mesuldür şube mü
fettişleri her sene nihayetinde kendilerine havale edilen evrak ve tanzim 
eyledikleri lâyihalar hakkında bir istatistik ile bir lâyihai umumiye ter
tip ve tanzim edeceklerdir. 

Madde 7 — Her şube müfettişi kendi şubesine aid umurdan 
dolayı icabı halinde teftiş için muvakkaten vilâyat ve elviyeye izam olu
narak geştü güzar ettiği mahaller için maaşı nisbetinde harcırah ita 
olunur ve menıuren vilâyata irsal olunan şube müfettişinin vekâleti zi
raat müdüriyeti umumiyesince tensib olunacak diğer şube müfettişine 
havale edilir. 

Madde 8 Ticaret ve Nafıa Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

No: 313 — Memaliki Mahrıısai Şahaneye ecnebi tömbekisinin 
inhisar suretile idhal ve furuhtu için teşekkül eden 

şirketle akdolunan mukavelename 

2cemaziyelevvel 1309, 28 teşrinisani 1307 

Muharririni imza bir taraftan fi 2 ca sene 1309 ve (fi 22 teşrinisani se
ne İ307 fi \ kânunuevvel sene 1891) tarihile şerefsanih olan iradei se
niyei cenabı padişahi mantuku celiline tevfikan Devleti Aliyei Osmaniye 
nâmuıa ve hesabı samisine olarak hareket eden sadrazam fahametlû dev
letlû Ahmed Cevat paşa ve Maliye Nazırı Atufetlû Ahmed Nazif efendi 
hazeratı 

Ve diğer taraftan fi 16 haziran sene 1891 tarihile Pariste teşekkül 
etmiş ve idarei umumiyesinin merkezi bulunan nefsi Dersaadette ittihazı 
ikamtgâh eylemiş olan «Sosyete dö Tömbek» un vanl ı anonim şirketin mü
dürü mebusu olup şirketi merkume namına ve hesabına hareket ey üyen 
ve mukavelât muharrirliğince musaddak 26 teşrinisani sene 1891 tarihli 
merbut sened mucibince işbu mukevelâtın akt ve icrası hakkında nıezuni-
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yeti lâzimeyi haiz bulunmuş olan Vikont Jorj dö Zogeb beyninde hususatı 
atiye bilmukavele karargir olmuştur. 

Madde 1 — Hükümeti seniye ecnebi tömbekisinin memaliki şahane
ye idhalile furuhtu imtiyazını bir sureti münhasırada olarak fi 23 mart 
sene 1308 ve 4 nisan sene 1892 tarihinden itibaren fi 22 mart sene 1333 ve 
3 nisan sene 1917 tarihine kadar alettevali tamam yirmi beş sene müddetle 
sermayesi olan iki yüz yirmi bin aded Osmanlı lirasının kamilen tesli
mi sandık edildiği beyan olunan tömbeki şirketi unvanlı anonim şir

ketine ita eder. 

İşbu imtiyazı dühan rejisinin inhisarına dahil olan mahallere mah
sus ve münhasır olup fakat vilâyatı mümtaze işbu imtiyazın haricindedir. 

Hicaz, Yemen, Bağdat, Basra, Trablusgarb, Işkodra, Kosva Vilâ-
yetlerile Bingazi sancağına gelince şirketi merkume tömbekinin idhal ve 
furuhtu hakkındaki imtiyazı münhasırını muhafaza etmekle beraber bu 
mahallerde elyevm müteferrikan ahaliye satış muamelâtı ne suretle cari 
ise tağyir olunmayıp halile ipka olunacaktır. 

İşbu imtiyaz yerli tömbekisinin ziraat ve nakil ve furuhtu madde
lerine şamil değildir. 

Madde 2 — Şirketi mezkûre anifülbeyan fi 23 mart sene 1308 ve fi 
4 nisan sene 1892 tarihinden itibaren yalnız kendi kurşunlarını havi ve 
kezalik kendi tarafından verilmiş tezkereleri hamil bulunan tömbeki
lerden gayrisini memaliki mahrusai şahaneye idhal etmemeği taahhüd 

eder. Devleti aliyenin huduttaki gümrük memurlarile diğer gümrük ida
releri şirketin tamamiyet halde olarak kurşunlarını havi ve kezalik şir
keti merkume canibinden verilmiş tezkereleri hamil olmayan bilcümle 
tömbekileri kaçak itibarile zabt ve müsadere edeceklerdir. 

Şirketi merkume kaçak olarak zabt edilen bilcümle ecnebi tömbe
kilerini hükümeti seniye canibinden sureti kat'iyede müsadere edildikçe 
mubayaa etmeğe mecbur olacak ve bu mübayaat için beş seneden beş 
seneye hükümeti seniye ile şirketi merkume beyninde bilittifak muhik ve 
mutedil bir fiat tayin olunacaktır. 

Kaçakçılar hakkında icrası lâzım gelen muamelei nizamiyeye ve bun
lara edilecek mücazatla muhbirlere ve kaçağı zaptedenlere verilecek ik
ramiyeye gelince bu babta mevcud bulunan ve ilerde neşredilebilecek 
olan kavanin ve nizamatı Devleti aliye ahkâmına tevfikı muamele olu
nacaktır. 

Madde 3 — Hükümeti seniye memaliki osmaniyeye idhal olunan 

T. 1 C. 6 F. 82 
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her cins ve nevi tömbekinin beher kilosundan tarifei hazıranm müddeti 
devamı olan dokuz senenin hitamına kadar altın akçe olarak üç kuruş-
ve müddeti mezkûrenin inkızasından itibaren diğer dokuz sene müddette 
yine altın akçe olarak beher kilosundan dört kuruş ve bu müddetin hita
mından müddeti imtiyaziye nihayetine değin yedi sene zarfında dahi yine 
altın olarak beher kilosundan dört buçuk kuru; resmi gümrük ahzede-
cektir. 

İşbu resim tömbekilerin hini idhalinde şirketi merkume tarafından 
ifa olunacaktır bundan maada şirketi merkume senevî dört milyon kilo
ya kadar idhal edilen tömbekinin beher kilosu için hükümeti seniyeye 
altın olarak kırk para ve dört milyondan yukarı vuku bulan idhalâtın 
beher kilosu için dahi altın olarak elli para inhisar resmi tediye eyle
meği taahhüd eder. 

Ancak şurası mukarrerdirki hükümete aid resmi inhisarın hasıl 
eylediği meblâğ her ne miktara baliğ olur ise olsun şirketi merkume had
di asgarî olarak senevî nakden kırk bin aded osmanh lirasının hükümeti 
seniyeye itasını temin eder. İşbu meblâğ üç aydan üç aya berveçhi peşin 
dört taksit ile Dersaadette hazinei celileye ifa edilecektir. 

İdhal olunan tömbekinin miktarı senevisi berveçhi balâ haddi as
garî olarak tayin olunan kırk bin liralık meblâğı senevinin muadili bu
lunan dört milyondan yukarısı için altın olarak elli para rüsumu inhisa-
riyeyi resmi gümrük ile beraber tediye edecektir. 

Madde 4 — Sebkeden ikinci ve üçüncü maddeler mucibince me
maliki mahrusai şahaneye idhal olunacak tömbekilerin vezni ve güm
rük ve inhisar resminin ahiz ve istifası muamelâtı memaliki şahanede 
elyevm mer'î olan veyahut ilerde neşrolunacak bulunan nizamat ahkâ
mınca icra olunacaktır . 

Madde 5 — Yalnız transit suretile memaliki şahaneden geçirilecek 
tömbekiler yalnız mutat olan transit resminden maada her nevi gümrük 
ve inhisar rüsumundan muaf olacaklardır. 

Madde 6 — Şirketi merkume tarafından idhal olunacak her nevi 
tömbekiler doğrudan doğruya gümrük mağazalarına ihraç ve vazedi
lecektir. 

İmtiyazın imtidadı müddetince şirket depo ve antrepo ımaamvta v e 
resmine tâbi olmak kaydile kendi tömbekilerini gümrük mağaza ve ant
repolarında bırakabilecektir. 

Madde 7 — İşbu imtiyazın şamil olduğu mevakiin bir mah ili inde» 
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diğer bir mahalline naklolunan yahut dükkânlarda bulunan veya ma
ğazalarda depozito edilmiş olan ecnebi tömbekileri şirketi mezkûrenuı 
tamamiyet halde olmak üzere kurşunlarını havi ve kezalik şirketi merku-
tme canibinden verilmiş bir tezkereyi hamil bulunmak lâzım gelecek ve 
işbu tezkere gümrük memurları yahut hükümet memurini sairesi tara
fından taleb olunduğu anda derhal ibraz edilecektir. 

Şu kadarki tömbeki bayileri perakende satış için her cins tömbeki
den bir lüle (yani bir torba) açık tutabilecekler ise de her torbanın kur
şunlarını hıfzile torba kamilen boşaldığı anda sargılarını (yani torba 
yahut muşamba vesaireyi) bayiler anifüzzikir kurşunlar ile beraber şir
keti merkumenin irae edeceği daireye derhal iade eylemeleri lâzım ge
lecek ve torbanın sarfı keyfiyetini beraati zimmetleri için kezalik dairei 
merkurae marifetile tezkerelere kayıd ettirmeğe itina eriyeceklerdir. Tek
mil torbalar sarf olunduktan sonra ımezkûr tezkere yine şirketi merkum ece 
irae olunan daireye iade kılınacaktır. 

Madde 8 — Gümrük idaresile diğer idareler her nereden gelir ise 
gelsin kaçak olarak idhal olunup zaptedilen tömbeki hakkmda cari 
bulunan veyahut neşredilecek olan nizamata tevfikan icrayı muamele 
edeceklerdir. 

Madde 9 — Tömbekiyi nakledenler ile depozito eyliyenlerin ve töm
beki satıcılarının memurini mahsusasınca icra olunacak her nevi tetkikat 
ve teftişat ve taharriyata tâbi bulunacaklarına ve şirketi merkume kurşun
larını tamamiyet halde olarak havi olmayan yahut şirketin tezkere
sini havi bulunmayan bilcümle tömbekilerin her iki takdirde dahi ka
çak nazarile bakılıp ahvali mümasilede cari olan muamelei nizamiyeye 
tevfikan hükümetin menfaatine olarak zapt ve müsadere olunacağına da
ir icab eden nizamnameler canibi hükümeti seniyeden sürati mümküne 
ile tanzim ve ilân olunacaktır. 

Madde 10 — Hükümeti seniye kaçakçılığı men ve tenkil etmek üzere 
şirketi merkume ile müstahdemlerine kendi memurları marifetile icrayı 
muavenet edecek ve fakat bu yüzden hiç bir mesuliyet deruhte etmiye-
cektir. 

Madde 11 — Tömbeki bayilerinden şimdi alınmakta olan beyiye res-
mile bu resmin tahsili ve icab eden tezkerelerin itası hususları kemafis-
sabık hükümeti seniyeye aittir. 

Madde 12 — Şirketi merkume idhal edeceği muhtelifülecnas tömbe-
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kileri satıcılar marifetile haddi azamî olarak berveçhi zir tayin olunan 
fiyattan daha yüksek fiyat ile ahaliye furuht ettirmemeği taahhüd eder. 

«Keşan tömbekisi» 
25 Birinci nevinin kilosu 
23 İkinci .. 

«Şiraz tömbekisi» 
37 Birinci nevinin kilosu 
27 İkinci „ ,. 

«Hicaz namı verilen Şiraz tömbekisi» 
23 Birinci nevinin kilosu 
21 İkinci ,. „ 
20 Üçüncü ,. 

Madde 13 — Şirketi merkume işbu imtiyazın mevkii icraya vazına 
müteallik muamelâtın ifası hususunun müşterekülmenfaa Osmanlı Tü
tünleri Reji İdaresine havale ve tevdii zımnında idarei mezkûre ile mu
vafakat basıl edebilecektir. Bu halde şirketle mezkûr reji idaresi beynin
de vaki olacak sureti tanzimiye Hükümeti Seniyenin nazarı tasvibine 
arzolunacaktır ve bundan dolayı vukubulacak masarifi idare tömbeki 
şirketi tarafından reji idaresine aynca tesviye olunmak lâzım geleceğin
den naşi reji idaresinin bu babda hükümeti seniyeden bir gûna masraf 
ve ücret talebine hakkı olmayacaktır. Reji idaresi dahi hükümeti seni
yenin teftişini teshil maksadile muamelâtı mezbure için ayrı defterler 
tutmak lâzım gelecektir. 

Madde 14 — Hükümeti seniye müşterekülmenfaa duban rejisi ko
miseri vezaifinin aynı vezaifi haiz bir komiser marifetile şirketi merku
menin muamelâtını teftiş edecek ve bu komiserin şehrî kırk lira olmak 
üzere tayin olunan maaşı şirketi merkume canibinden tesviye edilecektir. 

Madde 15 — İşbu imtiyazın mevkii icraya vaz'ı tarihi hükümeti se
niye marifetile dört mah evvelce ilân edilecektir. Dördüncü mahdan iti
baren ecnebi tömbekisinin idhal ve furuhutu efradı ahaliye men edilip 

Kıymet 
Mecidiye yirmi kuruş hesabile 

Kuruş Cins ve nevi 

«İsfahan tömbekisi» 

Birinci nevinin kilosu 

İkinci „ ., 
27 
25 
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imtiyazın inkızayı müddetine değin yalnız şirket veyahut şirketin niza

men ruhsatını haiz kesan marifetile icra olunacaktır. 

Kezalik yedlerinde ecnebi tömbekisi bulunanlar mezkûr tömbeki
nin mikdarını şirketin tayin edeceği daireye beyan eylemeğe mecbur olacak
lar ve işbu tömbekiler derhal mağazalara vaz ve hıfz olunacak ve bu 
mağazalar biri tömbeki hamilinin ve diğeri dahi dairei merkumenin yedinde 
kalmak üzere iki anahtarlı bir kilit ile kapanacaktır. İşbu tömbekilerin 
mağazaya nakil ve vaz'ı masrafile mağazanın kirası tömbekinin hamili
ne aid bulunacaktır. Tömbekinin hamili yedindeki tömbekiyi şirketi 
merkume ile uyuşarak ona satmakta yahut ihraç eylemekte muhtar ola
caktır. Şayet tömbekinin hamili tömbekisini şirkete satmak isteyipte fi
yatça beyinlerinde ittifak hasıl olmadığı halde vaki olan ihtilâf ikisi şirketi 
merkume canibinden ve diğer ikisi dahi malın sahibi tarafından mansup 
dört muhamminden mürekkep bir heyeti tahminiyeye havale olunacak ve 
bu heyetin karan her iki taraf hakkında mecburiyülkabul olacaktır. V e 
hakemler beyninde müsavatı âra vukuunda her iki tarafın intihap ede
ceği beşinci hakemin reyi tarafeyince katiyülkabul olacaktır. Balâda ta
yin olunan dört mah müddet içinde ihbar edilmeyip mağazalara vaz 
olunmayan tömbekiye müddeti mezkûre hitamında kaçak nazarile ba
kılıp hükümeti seniye menfaatine olarak zapt ve müsadere olunacak ve 
hamili hakkında kaçağa dair olan nizamat mucibince muamele kılına
caktır. 

Madde 16 — işbu mukavelenamenin sebebi tanzimi olan imtiyaz 
müddetinin inkızasında salifüzzikir rüsumu ifa etmemiş olan her nevi 
tömbekilere usulü cariyei imtiyaziyenin hitam bulmasından dolayı oiza-
man devletçe müceddeden vaz edilecek her nevi rüsumu tediyeye şirket 
mecbur olacak ve fakat şirketi merkume balâda mezkûr rüsumu ifa etmemiş 
olan tömbekiyi memaliki saireye ihraç eylemeği tercih ettiği hailde bun
dan dolayı hükümeti seniyeden hiç bir gûna tazminat talep edemiyecek
tir. 

Madde 17 — İşbu imtiyazın hitamı müddeti olan 1333-1917 senesi
nin nisan mart ayından itibaren Devleti aliye tömbeki imtiyazını dile
diği şürut ve usul ile idare veya ihale etmekte muhtar ve serbest bulu
nacaktır. 

Maddei Munzamıma — İşbu mukavelenamenin tefsiri ahkâmından 
ve saireden dolayı hükümetle şirket beyninde zuhur edecek her gûna 
ihtilâfat Şûrayı Devlette tetkik ve tesviye olunacaktır. 
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Şirketin satıcılar ve eşhası saire ile vukubulacak davaları mahakimi 
umumiyei osmaniyede kavanini devlete tevfikan fasl ve rüyet kılı
nacaktır. 

Şirketi merkume memaliki şahanede kolcular tayin eylediği tak
dirde evvelâ bu kolcular hiç bir halde büyük ve küçük şehirlerde silâh 
taşımağa mezun olmıyacaklardır. 

Saniyen sahralarda silâh taşımağa lüzum göründüğü takdirde bu
nun için kolcuların evvel emirde mahallî hükümetlerinden birer ruh-
satnamei mahsus istihsal etmeleri icab edecektir. 

Salisen şirket tayin edeceği kolcuların esamisini hükümetin nazarı 
tetkik ve kabulüne arz edecektir. 

Rabian bu kolcuların adedi hükümetle şirket beyninde bilittifak lüzu
mu derecede tayin olunacak miktara daima münhasır bulunacaktır. 

Şirket İranda müstahdem kolcularını kaçakçı takibi vesilesile hu
dudu hakaniyeye tecavüz ettirmiyecektir. 

Şirketi merkume işbu mukavelename mucibince kendisine ita edil
miş olan hukuku hiç bir suretle tecavüz etmemeği taahhüd eder. 

Şirket istihdam olunmak üzere hükümetin nazarı tetkik ve kabulü
ne arzedeceği kolcuların yalnız hizmeti askeriyei nizamiye müddetini 
ikmal etmiş olan efrattan olacağını kat'iyyen taahhüd eder. 

Şûrası mukarrerdirki şirketi merkumenin tamamile icrasını mütaah-
hid olduğu işbu mukavelename ahkâmı hilâfına hareket etmeğe hiç bir 
halde hakkı olamıyaeaktır. Mahaza İranda bulunacak kolcular tarafın
dan hududu hakaniye tecavüz edildiği ve şirket evvelce hükümetten istih
sali mezuniyet etmeksizin memaliki şahanede kolcular tahrir eylediği 

ve kolcular bilâ ruhsat silâh taşıdığı takdirde velhasıl şirketin işbu mu
kavelename ahkâmı hilâfında olarak hareket edeceği kâffei ahvalde hü
kümeti seniye mukavelenamei mezkûr ahkâmına tevfikan dilediği tarik 

ve vasıtalarla balâda tadat olunan ef'ali kat'iyen men ve mütecasirle
rini mütecezzi edecektir. 

Şirketi merkume anifüzzikir mümaneattan dolayı hiç bir gûna m «ta
lebede bulunmıyacağını ve zarar ve ziyan hakkında bir gûna müddea 
dermeyan etmiyeceğini şimdiden taahhüd eder. 

Yalnız bir nüsha addolunmak üzere Dersaadette üç nüsha olarak 
tanzim kılındı. 
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N o : 3 1 4 — Harç tarifesinin 8 7 nci maddesine 
müzeyyel fıkrai kanuniye 

22 cemaziyelevvel 1310, 30 teşrinisani 1308 

Mahakimi nizamiyeden verilen ilâmatın istinaf ve temyizi için ter
cümesine lüzum görüldükte mütercimine aid olmak üzere beher bin ke
limesinden on kuru; harç alınacak ve on bin kelimeyi tecavüz eden 
ilâmattan yüz kuruştan ziyade harç istifa olunmayacağı gibi bin keli
meden noksan olan ilâm at için dahi yine on kuruş alınacak ve işbu 
harçlar iş sahibinden istifa olunacaktır. 

N o : 3 1 5 — Bedeli öşürleri dun olan çiftlikler meraları 
bedeli öşürlerinin sureti takdir ve istifası 

hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi mazbatası 

Mukaddema bedele rabtolunan arazi meyanında olup bedeli öşürleri 
dun olan çiftlikler meralarının beş senelik bedeli icarının bedeli sahih iti
barile öşrü ne miktara baliğ olursa onun bedeli öşür addolunarak be
delâtı öşriyenin badema ol suretle takdir ve istifası istizasına dair Def
teri Hakani Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan tezkeresi Da
hiliye Dairesinde kıraat ve Maliye Nezaretinden istifsarı mütalea olun
muş idi. 

Maliye Nezaretinin cevabında alelûmum ham arazi üzerine ebniye 
inşasında icareteynli arazii mevkufe için binde on ve öşürlü arazii emi
riye ve mevkufe ile mukataalı müsakkafatı mevkufe için de binde otuz 
para icare ve mukataai zemin tahsisi Şûrayı Devlet ve Meclisi Mahsusu 
Vükelâ kararile bilistızan şerefsudur eden iradei seniyei hazreti padi
şahî iktizayı âlisinden olup icabı icra olunmakta ise de bunların üze
rine inşa olunacak ebniyeden kıymet veya irad vergisi ıstifasile (Hazinei 
Devlet başkaca müstefid olmak cihetile mevzuu bahsolan çiftlikler me
ralarına makis olamıyacağından o misillû çiftlikler meralarının o defteri 
Hakanı Nezaretince beyan olunduğu üzere beş senelik bedeli icarları 
bilhesap bedeli sahih itibarile öşrü ne miktara baliğ olursa onun da 
bedeli öşür olarak takdir ve istifası mucibi menfaat ve muvafıkı mas
lahat olduğu gösterilmiş ve bu suret dairece dahi şayanı kabul ve terviç 
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görünmüş olduğundan olveçhile ifayı muktezasının Defteri Hakanı Ne
zaretine tebliği ile Maliye Nezaretine de malûmat itası tezekkür kılındı. 
Olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

22 zilhice 1308, 16 temmuz 1307 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai müzeyyelesi 
Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin meyanei çakeranemizde kıraet 

ve mütalea edilen işbu mazbatasında dermeyan olunduğu veçhile mu
kaddema bedele rabtolunan arazi meyanında olarak bedeli öşürleri dûn 
olan çiftlikler meralarının dahi beş senelik bedeli icarları bilhesap be
deli sahih itibarile öşrü ne miktara baliğ olursa onun da bedeli öşür 
olmak üzere takdir ve istifası mucibi menfaat ve muvafıkı maslahat 
görünmüş olmakla mucibince ifayı muktezasının Defteri Hakanı Nezare
tine tebliği ve Maliye Nezaretine de malûmat verilmesi tezekkür edilmiş 
ise de olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efen-
dimizindir. 

Gurrei cemaziyelâhir 1310, 11 kânunuevvel 1308 

İradei Mübelliğ hamiş 

Residei desti tazım olup Şûrayı Devlet Dahiliye dairesinin Meclisi 
Mahsusu vükelâdan müzeyyel mazbatai maruz asile beraber manzuru âli 
buyrulan işbu tezkerei saniyei Sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei 
seniyei Hazreti Hilâfetipenaî şeref müteallik buyrulmuş olmağla ol
babda. 

3 cemaziyelâhir 1310, 11 kânunuevvel 1308 

No: 316 — Ceza Kanununun 157 nci maddei 
muaddelesi 

7 cemaziyelâhir 1310, 15 kânunuevvel 1308 

Madde 157 — Yol emri ve mürur tezkeresi ve pasaportu ve tezke
rei osmaniyeyi sahte olarak yapan veyahut işbu evrakı tağyir ve tehrif 
eden ve bu makule sahte ve tağyir ve tahrif olunmuş evrakı istimal ey
leyen eşhas bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

No: 317 — Ceza davalarında alınacak harçlar ile olbabda 
Devletçe ihtiyar olunan masariften zimmetinde kalan 

mebaliğin sureti tahsili hakkında iradei seniye 

75 cemaziyelâhir 1310, 23 kânunuevvel 1308 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Ceza davalarında alınması lâzım gelen harçlar ile bu babda dev-
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Jetçe ihtiyar olunan masariften zimmette kalan mebaliğin yüzde besteni 
ona kadar tahsildariye verilmek suretile istihdam olunacak mükeffel me
murlara tahsil ettirilmesi hakkında bazı vilâyetlerce mevkii icraya ko
nulan ve fayda görülen usulün Konya Vilâyetince de mevkii tatbika 
vaz'ı hususuna dair Adliye Nezaretinden vuku bulan iş'ar üzerine Şûrayı 
Devlet Tanzimat dairesinden kaleme alman mazbata meyanei bendegâ-
nemizde kıraat ve mütalea edildi mealinden müsteban olduğu üzere mah
kemelerce hükmedilen cezayı nakdilerin tahsildariye verilerek mahsus 
tahsildarlar marifetile tahsil kılınması bir takım sui istimalât vukuunu 
onüntiç olacağı cihetle mezkûr cezayı nakdilerin usul ve nizamı veçhile 
mahakimce tahsil edilmesi dermeyan olunmuş ise de nezareti ımüşa-
rünileyhadan muahharen gelen tezkere münderecatına ve esnayı müzake
rede ita kılman izahata göre salifüzzikir harçlar ile masarifi merkumeden 
zimmette kalan mebaliğin müruru zamanla mümteni ve müteassirüttah-
sil hükmüne girmesini vikayaten emvali devletin tahsili hakkındaki usu
le muvafık olmak ve yüzde beşten ona kadar aidat verilmek üzere mü
keffel memurlara tahsil ettirilmesi mucibi fevaid olduğu tecaribi vakıa 
ile rehini sübut olması ile usulü mezkûrenin Dersaadet ile vilâyat ve 
elviyei müstakile mahakimine tamimi muvafıkı maslahat olacağı anlaşıl
mış ve zikrolunan harçlarla masarifi muhakemenin ahar suretle istihsal 
edilemeyeceği beyan olunmasına nazaran ceza davalarında alınması lâ
zım gelen harçlar ile bu babda devletçe ihtiyar olünuan masariften zim
mette kalan akçenin yüzde beşten ona kadar tahsildariye verilmek sure
tile istihdam olunacak mükeffel memurlara tahsil et&iriLmesi hususunun 
Dersaadet ile bilcümle vilâyat ve elviyei müstakîlleye tamimi tensib olu
narak mezkûr mazbata leffen arz ve takdim kılınmış ise de olbabda ve 
kat i be i ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

75 cemaziyelâhır 1310, 23 kânunuevvel 1308 

Arz tezkeresi 

Ceza davalarında alınması lâzım gelen harçlar ile bu babda Dev
letçe ihtiyar olunan masariften zimmette kalan mebaliğin yüzde beşten 
ona kadar tahsildariye verilmek suretile istihadam olunacak mükeffel 
memurlara tahsil ettirilmesi hakında bazı vilâyetlerce mevkii icraya ko
nulan ve faydası görülen usulün Dersaadetçe ve vilâyatı şahanede tami-
men mevkii icraya vaz'ı hakkında Meclisi Mahsusu Vükelâda cereyan 
eden müzakeratı mutazammm kaleme alınan mazbata melfufile arz ve 
takdim kılınmakla münderecatı hususunda her ne veçhile emrü fermanı 
hümayunu hazreti hilâfetpenahi şerefmüıeallik buyurulursa mantuku 
münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı. 

15 cemaziyelâhır 1310, 23 kânunuevvel 1308 
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İradei mübbeliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai mara
zası ve melfufile beraber manzuru âli buyuru lan ibşu tezkerei samiyei 
sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi 
şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda. 

16 cemaziyelâhir 1310, 24 kânunuevvel 1308 

No: 318 — Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Nizamname! Umumisinin 
neşrine kadar muvakkat olup şimdilik Hüdavendigâr 

Vilâyetinde mevkii tecrübeye konulmak üzere 
kaleme alman talimat 

16 cemaziyelâhir 1310, 24 kânunuevvel 1308 

Madde 1 — Bir mahalde zuhur eden havyan hastalığının ileli müs-
tevliyeden olduğunda şüphe edilirse hayvan sahibi ya karye ihtiyar mec
lisi veyahut muhtarı keyfiyeti en yakın bulunan nahiye veya kaza hükü
meti mülkiyesi vasıtasile merkezi livaya bildirecek ve olbabda bir emir 
vüruduna intizar edilmeksizin derhal hasta hayvanatı sairelerinden tefrik 
ile bir mahalli mahsusta hıfzolunacaktır. 

Madde 2 — Liva mutasarrıfı hastalığı haber alır almaz nihayet yir
mi dört saat zarfında hareket eylemek üzere baytar müfettişini hastalı
ğın zuhura geldiği mevkie izam etmekle beraber vukuu hali merkezi vilâ
yete iş'ar edecektir. 

Madde 3 — Baytar müfettişi hastalık olan mahalle vasıl olur ol
maz hayvanatın tefrik muamelesi icra olunmamış ise onu derhal icra ve 
illetin nevi ve cinsini tahkik ederek hastalığın derecei ehemmiyetine göre 
mevkiin icabma ve fen ve kaideye tevfikan tedabiri lâzımeyi hükümeti 
mahalliyenin inzimamı muavenetile mevkii icraya vazettirecek ve has
talık vebaı bakari gibi pek çok ziya ve telefatı mucib neviden olduğu 
takdirde müfettişi umuminin celbini hükümeti mahali iyeden taleb ede
cektir. 

Madde 4 — Hastalık zuhur eden mevaloideki sağlam hayvanatın bit-
telkih vikayesi kabil olduğu surette icrasından akdem memur olan bay
tar müfettişi istizanı keyfiyet ve alacağı emre tevfikı hareket eylemeğe 
mecburdur. 
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Madde 5 — Zuhur eden hastalık ne neviden olursa olsun def ve 
imhası için mevkii icraya vazolunan tedabirin fennen noksanından bay
tar müfettişi ve ciheti icraiyesine olan tesamühten hükümeti mahalliye 
memurları mesul olacaklardır. 

Madde 6 — Hastalık hakkında gerek baytar müfettişinin takriri su
reti ve gerek hükümeti mahalliye memurlarının tedabiri hülâsası derhal 
makamı vilâyete iş'ar olunacağı gibi hastalığın günden güne kesbettiği 
hal ve telefat vesaire hakkında dahi sırasile ve vakit ve zamanile malû
mat verilecektir. 

Madde 7 — Turuku umumiyenin muvaridattan tatil veya mara
zın sirayetine vasıta olabilecek bir kısım hayvanatın veya büyük sürü
lerin itlaf ve ihlâki gibi icrası halen ve maslahatan ehemmiyetli tedabir 
kablelicra makamı vilâyete bildirilecektir. 

Madde 8 — Hastalık zuhur eden mevkiin muamelâtı sıhhiyesine 
nezaret etmeğe memur olan baytar müfettişinin icraatı fenniyesine hiç 
bir kimse tarafından müdahale olunamıyacaktır. 

Madde 9 — Hastalıktan kurtulan mevakide illetin tekrar zuhur et
meyeceğine kanaat hasıl olubda baytar müfettişi karantina tedabirinin 
ve hututu tahaffuziyenin refini tahriren teklif etmedikçe ol mevkiden 
vasıtai sirayet olabilecek hayvanat ve her nevi mevaddm ihracına katiyen 

müsaade olunmayacaktır. 

Madde 10 — Vilâyetin hududu haricinde hayvan hastalığı zuhur 
edipte dahili vilâyete sirayetinden korkulacak olursa makamı vilâyetin 
iş'arile sirayete sebeb verecek hayvanatın ve mevaddı sairenin idhali 
menolunacaktır. 

Madde 11 — Hastalık olmayan vakitlerde vilâyete dahil olabilecek 

hayvanat için mahsus iskeleler ve karada methaller tahsis kılınacak ve 
işbu methallerde tahaffuzhaneler inşa ve baytarlar tayin edilecek ve 
vilâyete idhali arzu edilen hayvanat hudud memurini sıhhiyei baytari-
yesi tarafından bilmuayene mahzur görülmediği halde damgalandıktan 
sonra idhallerine müsaade olunacak ve fakat beygir ve ester ve merkep
lere damga vurulmıyacaktır. Hayvanatı mezkûrede hastalık asan görü
lür veyahut olduğunda şüphe edilirse baytar müfettişi fennen lâzım ge
len tedabiri ittihaz ve icra edecektir. 

Madde 12 — Harici vilâyete hayvan çıkarabilmek için ashabı hay
vanatın adedini ve mümkün mertebe şekil ve halini ve mahrecinin her 
nevi ileli müstevliyeden salim bulunduğunu mübeyyin mahallî dairei 
belediyesinden bir kıt'a şahadetname ahiz ve hükümeti mahalliyeye tas-
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dik ettirecek ve bunda memurini sıhhiyei baytariyeden birinin ve mevcud 

olmadığı takdirde belediye tabibinin mühür veya imzası olacaktır. 

Madde 13 — Hayvanatın gerek berren tayin olunacak mahreçten ha

rice çıkarılacağı veyahut tahsis edilen iskeleden gemi veya kayığa irkâb 

edileceği esnada orada bulunan memurini sıhhiyei baytariye tarafından 

ashabının yedinde bulunan şahadetnameler tetkik ve hayvanatın ahvali 
sıhhiyesi teftiş edilerek yolunda olduğu tebeyyün ettiği takdirde sahibi 

yedindeki şahadetname alıkonularak kendisine başkaca matbu bir kıt'a 
ruhsat tezkeresi verilecektir. 

Madde 14 — Müstahsalâtı hayvaniyeden cilt ve yün ve boynuz ve 
tırnak vesaire gibi mevaddın hini ithal ve ihraçlarında dahi aynı surette 
muamele olunacaktır. Fakat ithal veya ihraç edilmek istenilen mevaddı 
hayvaniye ileli müstevl iyenin bertaraf olmasından dolayı karantina 

lâğvedilmiş mevakiden getirilir ise sahibinden talep olunacak şahadet

namede mevakii mezkûreye memur baytar müfettişi tarafından mahsulât 

ve mevaddı ecnebiyenin izalei ufunet muamelesi icra edildiğini gösterir 

şahadetname talep edilecek ve işbu mevad çuvallarda ise ağızlan kurşun 

mühürle mühürlenip deri ise başkaca kurşun mühür rabtedilecektir. Ah

vali tetkik ve muayenesi icra kılınarak harici vilâyete sevk ve ihraç edile

cek hayvanat ile mevaddı hayvaniye ashabına mahreçler memurini sıh

hiyesi tarafından verilecek ruhsat şahadetnameleri her tarafça makbul 

ve muteber tutulacaktır. Şu kadarki Dersaadete yahut sevahilden birinin 
iskelesine çıkarılan hayvanat şahadetnameleri onlann tekrar muayeneden 
istisnalannı icabettiremez. 

Madde 15 — Bir mahalde zuhur eden hayvanat hastalığını sirayet 

vukuundan evvel merbut oldukları nahiye veya kaza merkezi idaresine 

veyahut en yakın zabıta memuruna haber vermeyen muhtar ve ihtiyar 

mecalisi heyetleri kanunen müstahakkı ceza olacaklan gibi büyük ve kü

çük memurin ve zabıta heyetleri dahi bu babda derecei rehavet ve ademi 

dikkatlerine göre mesuliyeti kanuniye tahtına alınacaklardır. Efradı 

ahaliden baytar müfettişlerinin teklifi ve hükümeti mahalliyenin emrile 

icrası karargir olan tedabir hilâfına olarak bulaşık olan hayvanlarını sair 

sağlam hayvanlara temas ettirenler ve hasta hayvan satan veyahut satın 

alanlar ve İaşeleri defn olundukları mahallerden çıkaranlar ve karan
tina muamelâtını ihlâl edenler velhasıl tedabiri müttehizeyi amdea 
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.hükümsüz bırakmağa çalışanlar veyahut bu yüzden sirayet ve tevessüü 
maraza sebebiyet verenler ve işbu talimat hilâfına olarak tayin olunan 
mahallerden başka mahalden vilâyete hayvan idhal veyahut harici vilâ
yete hayvan sevkedenler ceza kanununa tevfikan duçarı mücazat olacak
lardır. 

Madde 16 — îşbu talimattan matlûp olan maksadın tamamii husulü 
için dahili vilâyette bulunan hayvan pazarları ve mezbahalar ve kasap 

dükkânları ve panayırların tanzimi ahvali için başka başka İslâhat icra 
v e her birerlerinin sureti idaresi hakkında talimatı mahsusa tanzim 
edilecektir. 

Madde 17 — îşbu talimatın bihakkın mevkii icraya vazını temin 
için valii vilâyetin tahtı riyasetinde olmak üzere iktiza eden memurin
den mürekkep bir ileli müstevliyei hayvaniye komisyonu teşkil oluna-
-caktır. Mezkûr komisyon pazar ve panayırlar ile mezbahaların ıslâhı 
ahvaline aid tedabiri havi olmak üzere maddei sabıkada beyan olunan 
talimat lâyihasını dahi kaleme alacaktır. 

Madde 18 — Dahiliye ve Ticaret ve Nafıa nezaretleri işbu tali

matın icrasına memurdur. 

Hayvanatın cinsine ve mevaddı hayvaniyenin nevi ve miktarına göre 

ahzolunacak muayene resmine dair tarifedir. 

Kuruş Para 

2 00 Beygir, ester, merkep, gerek erkek ve gerek dişi olsun 

beher re'sinden 

1 20 Koşu Öküzü ve manda „ „ „ „ „ 

1 00 İnek, dana buzağı „ „ „ „ „ 

0 5 Her nevi koyun, keçi, kuzu, oğlak „ „ „ 

3 00 Hınzır, kelp „ „ „ „ 

Beygir ester ve merkeplerden ahzolunacak muayene resmi ticaret 

kasdile vilâyete idhal veyahut ihraç edilen hayvanata mahsus olup asa

k i r i şahane ve jandarma ve posta hayvanatından bir şey alınmıyacak 

ve bu cins hayvanat her kimin olursa olsun muayene damgasından is-
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tiana edilecektir. Sürü ile idhal ve ihraç edilen hayvanattan atide göete»-
riküği veçhile resim istihsal olunur: 

Kuruş Para 

40 00 Elli re'si mütecaviz her nevi kara sığır ve manda sürüsünden' 

60 00 Yüz „ „ „ „ „ 

100 00 İki yüz re'eten ziyade „ „ „ „ 

Badelmuayene hududlarda verilecek ruhsat şehadetnamesi mecca
nen ita olunacaktır. Dahili vilâyette hiç bir gûna muayene şehadetna
mesi harcı alınmıyacaktır. 

Mevaddı hayvaniyeden alınacak rüsumun miktarı: 

Kuruş Para 

1 00 Boynuz, tırnak, yün, tiftik, kıl vesairenüı beher çuvalın
dan (Bu gibi eşyanın çuval içinde nakilleri mecburidir) 

00 5 Her nevi hayvanat derilerinin beher kıyesinden 

00 2 İhraç ve ihraç edilmek istenilen derinin miktarı yüz kıy-
yeyi tecavüz ederse beher kıyyesinden 

Noı 31 —Asakiri zabtiyenin vezaifi mülkiyelerine dair olan 
talimatın sekizinci maddeaile maddei mezkûreye 22 şevval 

1287 tarihinde tezyil edilen fıkra makamına kaim 
maddei nizamiye 

20 cemaziyelâhır 1310, 28 kânunuevvel 1308 

Madde 8 — Mensub oldukları vilâyet dairesinden hariç bir mahalle 

memuren izam olunan jandarma neferatına hududu vilâyetten itibaren 

beher saat için altmışar para ve kol vekillerile muavinlerine ikişer ve 

tabur ağalarına kadar zabıtana beşer ve alay beylerine yedişer kuruş 

oeaabile mahallî malsandığından harcırah verilecektir. 
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Bahren gönderilen alay beyi ile tabur ağalarına birinci ve bölük, 
ağaları ile muavinlerine ikinci mevki kamara ve kol vekillerile muavin
lerine ve neferata güverte itibarile nısıf navul ita kılınacaktır. Berren 
izam kılınacak zabitan ve neferata mahalli memuriyetlerine azimet için 
verilecek mekâri ücretinin bir nısfı dahi azimet ve avdetleri için masa
rifi zaruriye mukabili olarak tediye edileceği gibi bahren azimet ede
ceklere dahi yalnız azimet için verilecek vapur navlunun bir misli azi
met ve avdetlerinde vuku bulacak masraflarına mukabil olmak üzere 
hini azimetlerinde harcırah olarak defaten ita olunacaktır. Ancak karan
tina ve vapur beklemek ve fırtına vukuu ile vapur hareket edememek 
gibi esbabı mücbireden naşi mutadından fazla tevakkufa mecbur olduk
ları getirecekleri ilmühaber ve evrakı resmiye ile tahakkuk eden zabi-
tana fazla kaldıkları müddet için yevmi beser kuruş ve çavuşa kadar 
neferata yüzer para hesabile harcırah verilecektir. 

No: 320 — Girid Usulü Muhakematı Hukukiye 
Kanununun 230, 254, 256, ve 258 inci 

mevaddı muaddelesi 

10 recep 310, 17 kânunusani 1308 

Madde 230 — İstinafen verilen hükmün temyizi istida olunduğu 
ve icrayı muvakkat karan vaki olmayıpta tehiri icradan dolayı man-
kûmubihin izaa edilmiyeceğrne ve mahkûmulehm hukukunu tazmin ede
ceğine mahkûmualeyh ahkâmı kanuniye dairesinde kefili muteber irae 
eylediği halde hükmü is tin af inin yalnız gayri menkul ât için icrası tehir 
olunur ve aksi hailinde tehir olunmaz. 

Madde 254 — Sen od ata rabtı örf ve adet olan taahhüdat ve muka-
velât ile müctan beş yüz kurusu tecavüz eden iltizam ve şirket ve ikraz 
davalarmm sühud ile isbatı caiz değildir. 

Madde 256 — Beş yüz kuruşu mütecaviz olmasa bile bir senede 
karşı ikamei sühud edilemez. 

Madde 258 — Kıymeti beş yüz kuruşu tecavüz eden bir davada 
şahid teklif eden taraf isbatını teklif ettiği hususun makrunu sıhhat 
olduğunu ıhna eder ve hasmı tarafından dahi mümza sened ibraz eylerse 
o halde dahi şahid ikamesi caizdir. 
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N o : 321 — Eskişehi r - K o n y a v e A n k a r a - Kayser i 
D e m i r y o l l a r ı imt iyaz M u k a v e l e ve Şar tnamesi 

MUKAVELENAME 

17 receb 1310, 24 kânunusani 1308 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazırı ile diğer taraftan Stutgart ta Vürtemberkisch Wrins Bank Di
rektörü olup Dersaadette Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi nam ve 
hesabına hareket eden Mösyö Alfred Kavoulla beyninde mevaddı atiye 
kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — Biri Ankaradan Kayseriye ve diğeri Eskişehirden bed 
i le Kütahya ve Afyodkarahisarrndan geçerek Konyaya kadar Devletçe 
kabul ve tasdik buyrulacak güzergâha tevfikan bir demiryol ile müte
ferriatının inşa ve işletilmesi imtiyazı şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Dev
leti Aliyeden Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketine ita buyruknuştur. 

Madde 2 — Ankaradan Kayseriye ve Eskişehirden Konyaya kadar 
yapılacak hatların müddeti imtiyaziyesi Fermanı Âli tarihinden itibaren 

*99 sene olacaktır. 

Madde 3 — İşbu iki hattın heyeti mecmuası keşfiyatı kat'iye ha
rka ve lâyihalarının takdimi hususunda ikişer yüz kilometre tulünde 
aksamı müteaddideye taksim olunacaktır. 

Sahibi imtiyaz Fermanı Âlinin itası ve mukavelename ile şart
namenin teatisi tarihinden itibaren 30 uncu ve 34 üncü maddeler ah
kâmı ifa olunduktan sonra iptidaki iki yüz kilometre mahallin şartna
mede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üzerine mükemmel ha
rita ve lâyihalarını sekiz ay zarfında ve diğer iki yüz kilometre ma
hallin harita ve lâyihalarını mezkûr ^ekiz ayı takib eden dört ay zar
fında Nafıa Nezaretine takdim edecek ve Ankaradan Kayseriye ve Es
kişehirden Konyaya kadar yapılacak iki hat meomuunun harita ve lâ
yihalarının arkası alınıncıya kadar dörder ay fasıla verilerek mezkûr 
harita ve lâyihalar ikişer yüz kilometre itibarile takdim olunacaktır. 
Nezaret işbu harita ve lâyihaları tarihi takdiminden itibaren üç mah 
müddet zarfında bittedkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı 
takdirde icab eden tadilât ve tashihatm icrasile tasdik eyÜyecektir. Hü
kümeti Seniye mezkûr harita ve lâyihaların tarihi takdiminden itibaren 
üç mah zarfında beyanı rey buyuracak ve müddeti mezkûre münkaziye 
-olup da bu bapta henüz kararını bildirmiyeoek olursa mezkûr harita 
ve lâyihalara tasdâc edilmiş nazarile bakılarak ameliyata mübaşeret 
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edilebilecektir. Hükümeti Sendyece icra olunacak tadilât haritaların tas
dikinde bir aydan ziyade bir taahhuru istilzam ederse inşaat için tayin 
olunan müddet tadilâtı mezkûrenin tedkiki ve haritaların tasdiki zım
nında vuku bulan taahhuf derecesinde temdit kılınacaktır. 

Madde i — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına aid 
olmak üzere iptidaki ikiyüz kilometre mahallin harita ve lâyihalan 
tasdik olunduğu tarihten itibaren üç ay müddet zarfında ameliyata mü
başeret etmeği ve yine ol tarihten itibaren nihayet sekiz seneye kadar 
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 mürtbais halat müstesna olup 
bu misillû ahvalden dolayı ameliyat nekadar müddet tatil olunur ise 
müddeti ikmaliye dahi o kadar temdit edilecek ve şukadarki esbabı müc-
birenin vukuunu derhal Hükümeti mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ih
bar eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icra-
iyesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel be tekrar imalâtı va
kıayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve 
ameliyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komi
serler vasıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir. işbu teftiş ve muayene 
masarifine mukabil sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olu
nan müddetten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah be 
mah tediye olunmak üzere senevi Nafıa Nezaretinin emrine kilometre 
başına altın olarak iki yüz yetmiş kuruş ita edecektir. 

Madde 6 — işbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik huausat-
tan bulunduğundan demiryol ile müteferriatma muktazi olan araziden 
ve demirvola muktazi taş ve kum ocaklarından efrat uhdesinde bulunan 
yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz eshabı arazi ile uyuşa-
madiği halde istimlâk kanununa tevfiki muamele edecektir. Hükümeti 
Seniye demiryolun güzergâhı tasdik ve arazi üzerine tayin olunduktan 
sonra demiryol ile müştemilâtının tesisi için muktazi olan arazinin istim-
lâkıle sahibi imtiyaza teslimine mübaşeret ettirecektir. Tarafı Hükümeti 
Seniyeden vuku bulacak teslimi arazi muamelesi iki ay zarfında icra 
bıryrulacaktır. Hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahal
ler Hükümeti mahalliye marifetile sahibi imtiyaz tarafından eshabına 
tazminat verilmek şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. Demir
yol ile müştemilâtının tesisine muktazi olacak işbu arazi dahilinde ara
zii emiriyei haliye bulunduğu takdirde sahibi imtiyaza meccanen terk-

T. I C.6 F. 83 



1314 

olunacak ve hattın iki tarafında beşer kilometre mesafede arazii emiri
yei haliye olduğu ve onun meyanında taş ve kum ocakları küşadına el
verişli mahaller bulunduğu takdirde inşaat müddetince meccanen sahibi 
imtiyaza terk olunup fakat badelimalât ocak mahalleri kapatılacaktır 
ve zikrolunan taş ve kum ocaklarını sahibi imtiyaz demiryolun işletil
mesi müddetince istimal etmek isterse nizamatı mahsusasına tevDki ha
reketle beraber iktiza eden vergisini dahi tediye edecektir ve muvakkaten 
istimali lâzım ^elen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret istima
line müsaade olunaraktır. 

Madde 7 — İnşa olunacak demiryollar şimdilik tek hat olarak yapı
lacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede tayin olunacak ve senevî 
beher kilometrenin hasılatı gayri safiyesi 30 bin franga baliğ olduğu 
halde Hükümeti Seniyenin ikinci haltın inşasını talebe hakkı olacak ve 
sahibi imtivaz dahi kendi masarifine olarak inşasına mecbur buluna
caktır. 

Madde 8 -- Demiryollar ve müteferriatının inşaatı iptidaiyesi için 
gerek memaliki Devleti M iyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve 
tedarik olunacak alât ve kereste ve demir ve maden kömürü ile makina 
ve edevat vesair levazımat her nevi dahilî vergiden ve her gûna gümrük 
resminden muaf tutulacağı gibi demiryolun işletilmesi için hariçten 
celbedilecek kömürden dahi Anadolu Osmanlı Demiryolu şirketine im
tiyazı ih*an buyrulan hatlar hasılatı gayri safiyesi teminatın miktarına 
baliğ oluncıya kadar gümrük resmi alınmıyacak ve demiryollar ile müş
temilâtının müddeti imtiyaziyesi zarfında arazi ve sermayesiie varidatı 
üzerine bir gûna vergi tarholunmıyacak ve işbu mukavelename ile mer

but şartname damga resminden vareste olacaktır. Sahibi imtiyaz tarafın
dan meydanı tedavüle çıkarılacak hisse senedatile «Priyorite» >ani hak
kı tekaddümü haiz hisse senedatından ve adî tahvilâtttan dahi hiç bir 
resim ahz ve istifa olunmıyacaktır. Hututu cedidenin inşası tahvilâtı 
cedidenin tertip ve ihracını müstelzim olacağından tahvilatı nıuhtelifeye 
sahibi imtiyaz tarafından tahsis olunan teminat berveçhizir tayin kılın
mıştır, şöyleki: 

Evvelâ Haydarpaşadan Ankaraya kadar olan hattın hasılatı safiye
si evvelce ihraç olunan tahvilât için birinci derecede bir teminat teşkil 
ede. 

Saniyen Ankaradan Kayseriye ve Eskişehirden Konyava kadar 

yapılacak hatların hasılatı safiyesi bu iki hattın inşasından dolayı ihraç 

olunacak tahvilât için birinri derecede bir teminat teşkil eder. 



1315 

Salisen Haydarpaşadan Ankaraya kadar olan hattın hasılatı safi
yesi hu iki yeni hattın inşası ci'hetile ihraç olunacak tahvilât için ikinci 
derecede bir teminat teşkil eder. 

Şurası mukarrerdir ki 35 inci madde ahkâmınca Hükümeti Seniyeye 
aid hisseye balâdaki teminattan dolayı asla halel gelmeyip mezkûr his
se teminatı mezkûreye dahil değildir. Şirket işbu maddede tadad olu
nan muafiyattan başka kâffei muamelâtında damga resmine tâbi olacak
tır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz demiryolun inşasile tamiri için lâzım 
gelen keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan civar mahalleri mirî or
manlarından kat edebilecektir. 

Madde 10 — Bir kısım ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından 
ihbar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansup 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 eyle
diği halde işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti 
tarafından kafiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. Sahibi imtiyazın 
hattın birbirini müteakib olan beher kısmının ameliyatını ikmal ettikçe 
bunları muvakkaten kabul ettirdikten sonra küşad ederek işletmsye hak
kı olacaktır. Beher kısmının tulü lâakal 20 kilometre bulunacak ve her 
halde bir mevkife müntehi olacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi 
kendisine aid olmalk üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza ede
cektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin 16 nci maddesi mucibince mua
mele olunacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnü mu
hafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim 
olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti Aliyeye tevfiki hareket etmeğe 
mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya mec
muu üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde Hükümet masarif ve zarar 
ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkatten işletilme
sini temin için şartnamenin 16 nci maddesine tevfikan tedabiri lâzıme it
tihaz edecektir. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz demiryolun heber kısmının muvakkaten 
kabul olunduğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar 
şartnamedeki tarifeye tevfikan ücret ahzedecektir. 
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Madde 14 — Gerek esnayi muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
müçtemiar. veya münferiden vuku bulacak asakiri berriye ve bahriye ile 
edevat ve levazımatı harbiye ve mahpusin ve mahkûmin ile sair memur
ların ve posta çantalarının sevkiyat ve nakliyatı hakkında şartnamenin 
beşinci faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 15 —• Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
Fermanı Alinin isdarı kendisine resmen tebliğ olunduğu tarihten itibaren 
üç mah müddet zarfında Dersaadet bankalarından Devletçe kabul oluna
cak bir bankaya ya nakden veyahut piyasa fiatile ya Devlet eshamı veya 
Devlet tarafından temin olunan esham olarak 30 bin lira kefalet akçesi 
tevdi edecek ve şu kadar ki esham tevdi eylediği halde tedennii fiyattan 
dolayı terettüp edecek noksanı ikmal edileceği bank tarafından taahhüd 
ettirilecek ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu müteakip Fermanı 
Âli kendisine teslim olunacaktır. İşbu kefalet akçesi birinci kısmın mu
vakkaten kabulünden sonra iade olunacak ve işbu mukaveleden dolayı 
sahibi imtiyaza terettüp eden taahhüdatın onun tarafından icrası husu
sunda mezkûr birinci kısmın inşaat ve imalâtı en nihayetki kısmın kat'i
yen kabulü tarihine kadar Hükümeti Seniyece teminat ittihaz olunacak
tır. Şayet 30 uncu ve 34 üncü maddelerin ahkâmı muayyen müddet zarfın
da icra edilemediği takdirde sahibi imtiyazın hiç bir gûna muameleye 
kıyam eylemeksizin ve evvelce Hükümeti Seniyenin rızasını tahsile asla 
mecbur bulunmaksızın kefalet akçesini ahz ve kabza hak ve selâhiyeti 
olacaktır. 

Madde 16 — Devleti Aliye müddeti imtiyaziyenin 30 senesinin inkı-
zasından sonra her vakit Anadolu Osmanlı Demiryolunun umum hatla
rını mubayaa etmek selâhiyetini haiz olacaktır. Yol hangi senede iştira 
olunacak ise ondan evvelki beş sene zarfında vuku bulan hasılatı gayri 
safiyenin mikdarı mutavassıtı bulunarak onun % 50 sine müsavi bir 
meblâğı müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar her sene sahibi imtiyaza 
ita edecek ve meblâğı mezkûr kilometre başına senevî 10 bin fıranktan 
dun olmıyacaktır. Ve işbu Irkasiti seneviyenin evkatı muayvenede 
tediyesi tarafı Devletten temin ve bu hususa dair bir mukavelei mahsusa 
tanzim edilecektir. Hatların Devlete teslimi ve eşyanın mubayaası ve 
levazımatı mevcudenin iştirası hususunda şartnamenin 19 uncu madde
sinde gösterildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 17 — imtiyazın müddeti munkaziye oldukta Devleti Aliye 
sahibi imtiyazın demiryol ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde 
bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve demiryol ile müteferriatının ha-
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«ılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste 
olmak şartile yol ile müteferriatının Devlete teslimi ve edevat ve levazı-
matın sureti mubayaası şartnamenin 20 nci maddesinde .mümderiç ah
kâma tâbi olacaktır. 

Madde 18 — Demiryol memur ve müstahdemleri Hükümeti Seniye
nin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklarıdır. Ve cümlesi fes 
giyecekler ve müm'kün mertebe tebaai Devleti Aliyeden intihap oluna
caklardır. 

Madde 19 — Sahibi imtiyaz nizamatı mevzuasına tevfiki hareket et
mek ve bir gûna imtiyaz ve (inhisarı tazammun etmemek şartile demir
yolun hattı mutavassıtından itibaren her iki tarafında yirmişer kilometre 
buud ve mesafede taharri ve keşfedeceği madenleri imar edebilecek ve 
merbut olduğu Nezarete müracaat ederek nizamı dairesinde hatta civar 
olan ormanlardan hatab ve kömür ve kereste kat ve imali gibi muame
lâtta bulunmağa selâhiyeri olacaktır. 

Madde 20 — Derincede Anadolu Osmanlı demiryolu şirketinin Ha
zinei Hassa Nezareti Aliyesinden isticar eylediği arazi ve müştemilâtında 
Nezareti müşarünileyha ile şirketi mezkûre beyninde 17 ve 29 mayıs 1889 
tarihile münakit mukavelenamede münderiç şerait ahkâmına tevfikan 
bir rıhtım ve bir iskele ve demiryollar ve mağazalar vesair adi veya bu
harlı tertibat ve tesisatın ve vapurlar ve sefaine emtia ve eşya tahmil 
ve tenziline müteallik her gûna muamelâtın icrasına sahibi imtiyaz me
zundur. 

İnşaat ve tesisatı mühtelifei mezkûrenin tesis ve işletme ve muha
faza ve masarifi kâffeten sahibi imtiyaza aid olup bu babda ihtiyar 
edeceği her gûna masarifini ancak tesisatı mezkûrenin varidatından is
tifa edebilecektir. İşbu mukavelenamede gösterildiği veçhile Hazinei 
Hassai Şahane memurları hakkında irae olunacak teshilât ve müsaadat 
memurini mülkiye ve askeriye ve zabıta haklarında dahi gösterilecektir. 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz lüzum ve ihtiyaç hissedilen mahallerde 
demiryola aid arazide depo ve mağazalar dahi tesis ederek bunları işle-
tebilecekrir. Ve bunların istimali ahali için mecburî olmayıp ihtiyarî ka
lacaktır. Müddeti imtiyaziyenin inkızasında mezkûr depo ve mağazalar 
ile sair tesisatı sabite şartnamenin 20 nci maddesine tevfikan Hükümeti 
Seniyeye rücu edecektir. Mezkûr depo ve mağazaların hasılatı safiyesin-
den 25 i Hükümeti Seniyeye aid olacaktır. 
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Madde 22 — Devleti Aliye demiryolun hututu asliyesile şuaba-
tının lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbabda 
vuku bulacak masarif Devlete aid olacaktır. 

Madde 23 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika Dev
letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat sahibi imtiyaz bu husus
ta istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 24 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın şehrî cetvellerini 
Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin 17 
nci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 25 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta mü
başeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği veya umuru nakliyeyi 
tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbahis sair başlıca ta-
ahhüdatını icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakit olacak 
ve bu halde şartnamenin 18 inci maddesinde gösterildiği veçhile demir
yolun muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzime ittihaz olunacak ve 
ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcut olan 
kefalet akçesi dahi tarafı Devletten zaptedilecektir. 

Madde 26 — Sahibi imtiyaz Devletçe lüzum görünecek demiryol 
ebniyesi derununda tarafı Devletten mansub demiryol komiserleri ve 
gümrük ve posta ve zabıta memurlarının ikametlerine muktazi odaları 
meccanen tahsis etmeğe mecburdur. 

Madde 27 — Sahibi imtiyaz masarifi kendisine aid olmak üzere de
miryol boyunca telgraf direkleri ve telleri rekz ve temdid edebilecek 
ve fakat bunları demiryola taallûku olmayan muhaberatı hususiyede 
istimal edemiyecektir. Devleti Aliye demiryol boyunca bir telgraf hattı 
temdid edecek olursa sahibi imtiyazın telgraf direklerine raptedebilecek 
ve bu direkler kifayet etmediği takdirde yolun muamelâtına sekte ge
tirmeksizin kendi masarifile demiryol boyunca başkaca direkler rekzey-
liyecek ve Devlet telgraflarında bozukluk olduğu müddetçe mevkiflerde 
telgrafhane memurları bulundurularak kezalik yolun muamelâtı sekte-
dar olmamak üzere yalnız mühim ve müstacel olan muhaberatı Tesmi
yeyi demiryol telgrafile teati ettirebilecektir. 

Madde 28 — Sahibi imtiyaz mücerret demiryola müteallik mektup 
ve çantalarını Posta Nezaretine bir gûna resim vermeksizin ve alelusul 
posta memurları tarafından muayene olunduktan sonra kendi vesaiti 
nakliyesile nakledebilecek ve demiryolun inşasına ve hüsnü halde mu-
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ha/azasına ve işletilmesine muktazi olan alât ve edevat ve yağ ve kömür 
ve saire gibi sarf ve istihlâk olunacak mevaddı saireyi gerek hututu mev-
cudede ve gerek işbu mukavelenamede mevzuubahs olan faututta dahi 
bilâ ücret nakletmek hak ve salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde 29 — Sahibi imtiyaz olan şirket Osmanlı olduğundan bittabi 
işbu mukavelename ile merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil 
ve tefsirinden dolayı Devleti Aliye ile sahibi imtiyaz veya şirket beynin
de veya sahibi imtiyaz ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddüs 
edebilecek her nevi ihtilâfat ve deavi işin aid olduğu mehakim i Osmani-
yede rüyet ve fasledilecektir. 

Madde 30 — Hükümeti Seniye inşa olunan ve işletilen beher kilo
metre hat için sahibi imtiyaza Ankaradan Kayseriye kadar olan hat 
için senevi altın olarak yedi yüz yetmiş beş Osmanlı lirası ve Eskişehir-
den Konyaya kadar olan hat için kezalik akın olarak 604 Osmanlı lirası 
hasılatı gayri safiye temin buyurur. Eskişehirden Konyaya kadar yapı
lacak hat hakkında şurası mukarrerdir ki canibi Hükümeti Seniyeden 
kilometre başına altın olarak 604 Osmanlı lirası teminat itası meşrut 
olmakla beraber hattı mezkûrun hasılatı gayri safiyesi temin olunan sa-
lifül'beyan 604 Osmanlı lirasından ne miktar dun olursa olsun tarafı 
Hükümeti Seniyeden kilometre başına senevi tediye buyrulacak meblâğ 
hiç bir vakıfta 219 lirayı Osmanî ile altın olarak 78 kuruşu mütecaviz bu
lunmayacaktır, işletme hasılatının ademi kifayeti takdirinde inşa olunan 
ve işletilen hatlardan Ankara - Kayseriye hattının beher kilometresi 
için senevî hasılatı gayri safiyenin miktarını 775 ve Eskişehir - Konya 
hattının beher kilometresi için senevî hasılatı gayri safiyenin miktarım 
604 Osmanlı lirasına ikmal için zirde gösterildiği veçhile muamele oluna
caktır. Şöyleki ittifakı tarafeyn ile tayin olunacak sancakların aşan dü
yunu umumiye idaresinden mansub bir memur muvacehesile müzaye
deye vaz edildikte işbu müzayedede takarrür edecek bedel için mülte
zimler tarafından verilecek taahhüd senetleri mezkûr sancaklarda bu
lunan Düyunu Umumiye idaresinin sandıkları emrine tediye olunmak 
üzere tanzim olunacak ve bedeli mezkûrun mecmuu doğrudan doğruya 
salifüzzikir sandıklara teslim kılınacaktır. 

Kilometre başına balâda gösterilen miktan hasılatın ikmali için 
senevî tarafı Hükümeti Seniyeden tediyesi taahhüd buyrulan mebaliğ 
Düyunu Umumiye İdaresi marifetile bedeli mezkûrdan bilifraz sahibi 
imtiyaza tediye ve bakisi hazinei eelileye teslim olunacaktır. Haydar
paşadan Ankaraya ve Ankaradan Kayseriye ve Eskişehirden Konyaya 
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kadar olan hatlara tahsis olunan varidatı öşriye ile ileride sair temdid 
ve şube hatlarına tahsisi melhuz olan varidatı öşriyenin heyeti mecmu
ası imtiyazı verilen ve 32 nci madde ahkâmınca ileride Anadolu Osmanlı 
Demiryolu şirketine ita buyrulabilecek olan hatlara verilecek teminatın 
sureti muntazamada tediyesini temine hasr ve tahsis kılınacaktır. 

Madde 31 — İşletilen bir kısma aid kilometre hasılatının miktarı 
vasatisi hatteynden her biri için başka başka olarak tayin edilebilmek 
üzere her bir hattın aksamı küşad olundukça ol hatlara işletilen umum 
aksamın hasılatı birleştirilerek mezkûr haddi vasati tayin kılınacaktır. 
Hasılatı gayri safiyenin miktarı vasatisi bu veçhile tayin olunduktan 
sonra 30 uncu maddede meşrut olan kilometre başına 775 ve 604 Osmanlı 
lirası hasılatı gayri safiyenin ikmali için varidatı öşriyeden Hükümeti Se
niyenin hesabına olarak Düyunu Umumiye İdaresi marifetile tediye olu
nacak meblâğın tayini kemmiyeti husu.suna mezkûr miktarı vasati esas 
ittihaz olunacaktır. 

Madde 32 — Haydarpaşadan Ankaraya kadar olan hattın hasılatı 
gayri safiyesi bir birini müteakib üç sene zarfında senevî kilometre 
başına 15 bin franga baliğ olduğu anda sahibi imtiyaz Hükümeti Senive 
ile badelmüzakere valittihad Kayseriye hattını Sıvasa kadar temdid etme
ği taahhüd eder. Haydarpaşadan Ankara ve Kayseri ye ye ve Eskişehirden 
Konyaya kadar olan hatların hasılatı gayri safiyesi teminatın itasına 
hacet bırakmıyacak bir miktara baliğ olduğu anda dahi sahibi imtiyaz 
Hükümeti Seniye ile bilmüzakere velittihad hattı Sıvastan Diyarıbekıire 
ve Bağdada kadar temdid eylemeği taahhüd eder. Balâda inşası zikro
lunan hatlara tahsis olunacak teminatın miktarı ittifakı tarafeyn ile 
tayin olunacaktır. Her ne kadar balâdaki ahkâm derci mukavele edilmiş 
ise de Hükümeti Seniye kilometre başına tarafeynce lüzumu tahakkuk 
edecek mikdar teminatın tahsisile hattın Kayseriyeden Bağdada kadar 
temdidini her ne vakit olursa olsun taleb edebilecektir. 

Madde 33 — Sahibi imtiyaz kilometre başına tarafı Devletten te
min buyrulan miktarı hasılatın ikmali için lâzım gelen mebaliğin ta
lebine esas olan ve komiser tarafından tedkik ve tasdik olunmak lâzım 
gelen hesabatı beher sene şehri kânunusanide Ticaret ve Nafıa Neza-
retile Düyunu Umumiye İdaresine ita edecektir. Hesabatı mezkûrenin 
tarihi itasından itibaren mürur edecek iki av müddet zarfında sahibi 
imtiyazın matlubu bulunduğu tahakkuk edipte ona derhal tediyesi lâ
zım gelen mebaliğin canibi Hükümeti Seniyeden Düyunu Umumiye 
İdaresine bildirilmesi taahhüd buyrıılur. 

Madde 34 — Kilometre başına verilecek teminata tahsis kılınacak 
varidatı öşriyenin tayini için ,30 uncu maddede husulü meşrut olan itti-
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fakı tarafeyn ile 30 uncu ve 33 üncü maddeler ahkâmından Düyunu 
Umumiye İdaresine aid taahhüdün idarei mezkûre tarafından kabulü 
mutazammm olmak üzere sahibi imtiyaza ita olunacak beyannamenin 
tanzim ve teslimi muamelâtı işbu (mukavelename tarihi teatisinden iti 
haren nihayetünnihaye bir ay müddet zarfında icra olunacaktır. Şu 
iki muamele mezkûr bir ay zarfında icra olunmadığı takdirde sahibi 
imtiyaz işbu mukavelenamede kendisine terettüb eden taahhüdatın ifası 
mecburiyetinden kendisini ari ve beri ad ve şürrıar etmeğe mecburdur. 

Madde 35 — Eskişehirden Konyaya kadar olan hat meomuunun 
hasılatı gayri safiyesi bihesabı vasatı kilometre başına 604 lirayı tecavüz 
ettiği anda sahibi imtiyaz mezkûr 604 Osmanlı lirasından fazla vuku bu
lacak hasılatın % 25 ini Hükümeti Seniyeye tediye edecek ve Ankaradan 
Kayseriyeye olan hatmecmuunun hasılatı gayri safiyesi dahi bihesabı 
vasati 775 lirayı tecavüz ettiği anda mezkûr 775 lirayı Osmaniden fazla 
vuku bulacak hasılatın % 25 ini Hükümeti Seniyeye ifa eyliyecektir. 

Madde 36 — Sahibi imtiyaz Hükümeti Seniye canibinden arzu 
buyrulduğu tarihten itibaren altı ay müddet zarfında Adapazarından 
bed ile Hendek ve Üsküp veya Düzce kurbünden mürur ederek Ereğliye 
kadar imtidad etmek üzere bir hattın keşfiyatı ibridaiyesinin icrasını 
taahhüd eder ve işbu hattın inşa ve işletilmesi hakkında Hükümeti Se
niye ile sahibi imtiyaz beyninde bir mukavelenamei mahsus ak d ve 
teati kılınacaktır. 

Madde 37 — Diğer kumpanyaya imtiyazı verilen Şam, Halep ve 
Birecik şimendiferi Bağdad hattı şimendiferi i le Birecikle Teiek arasında 
Hükümeti Seniye ile mumaileyh sahibi imtiyaz beyninde müttefikan 
karar verilecek bir noktada iltisak edecektir. 

İşbu mukavelename iki nüsha olarak bittanzim imza ve teati kı
lınmıştır. 

Zeyil 

Madde 1 — Mukavelenamenin altıncı maddesi veçhile şimendiferin 
inşaatı için muktazi olup istimlâk edilecek olan arazi ve taş ocaklarının 
vüs'ati lüzumu sahihi derecesinde olup önden ziyade olamıyacaktır. 

İstimlâki arazi muamelesi Nafıa Nezaretinin tahtı nezaretinde icra 
olunacaktır. 

Teati tarihi: 28 recep 1310, 3 şubat 1308 
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Madde 2 — Mukavelenamenin 8 inci maddesinde gösterildiği veç
hile her türlü gümrük resminden muaf ve demiryol inşası için muktazi 
olan eşye ve levazımat alelûsul hini vürudlarında rüsumat memurları 
tarafından muayene olunacaktır. 

Madde 3 — Mukavelenamenin 21 inci maddesi mucibince istasyon
larda inşa olunacak depo ve mağazalar yalnız naklolunacak eşyanın 
muhafazası için istimal olunacak ve işbu depo ve mağazalar şirket ta
rafından Nafıa Nezaretine takdim olunacak ve Nezareti müşarünileyhaca 
tasdik kılınacak plânlara tevfikan inşa edilecektir. 

işbu mukavelename zeyli iki nüsha olarak bittanzim imza ve teati 
kılınmıştır. 

Teati tarihi: 28 recep 1310, 3 şubat 1308 

Şartname 

BlRlNCl FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında 
demiryolun inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve in
şaatı icra etmdcliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin 3 üncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiyeyi muh
tevi olacaktır. Şöyle ki demiryolunun güzergâhını ve mevkiflerin ma
hallini ve ihtiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mevkiini mübeyyin 
beş binde bir mikyasında bir haritai umumiye işbu haritaya demiryo
lun hattı mutavassıtından itibaren bir kıt'a maktaı tulânisile bazı ma
hallerin maktaı arzanisi ve meyillerinin cetveli ile en mühim olan ima
lâtı sınaiyenin maktaları 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 nispetle tayin kılınacaktır, işbu maktam altına ufka mu
vazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde demiryolun mebdeinden 
itibaren biner metre olarak mesafeler ve ikinci hat üzerinde iniş ve yo
kuşların tulile derecei meylanı ve üçüncü hat üzerinde kıtaatı muştaki-
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menin tulü ve hututu münhaniyenin müstakimen imtidadı ve her birinin 
nısıf kutrunun tulü gösterilecektir. 

Madde 3 — Demiryol imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacaktır. 

Madde 4 — Demiryolun arzı demir çubukların iç taraflarından iti
baren bir metre 435 milimetreden bir metre 455 milimetreye kadar ola
caktır. Ve yan taraflarının yani demir çubukların dış tarafı ile tesviye 
kumunun zaviyei ulyası beynindeki mahallerin arzı tek hat için bir 
metre ve çifte hat için iki metre olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz 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 yollarile yan satıhlarını inşa eyliyecektir. Ve tesviye kumu kırk 
santimetre yüksekliğinde döşenecektir. Demirden mamul taban ağaçlan 
istimal olunduğu ve ahvali arazi müsait bulunduğu halde bu irtifa 30 san
timetreye tenzil kılınabilecektir. Tasviye kumunun altındaki tesviyei tü-
rabiyenin sathı alasının arzı beş buçuk meire olacaktır. Fakat işbu dere
cei arz hattm nnüşkil olan aksamında veya demirden mamul taban 
ağaçları istimal olunduğu takdirde beş metre on santimetreye tenzil 
olunabilecektir. Ve balastın muhafazası zımnında tertip olunacak du-
varcıklar kârgir imalât veya sert kayalar üzerinde yapılan mahallerde 
dört buçuk metreye tenzil edilebilecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakjmesini yekdiğerine rapte
den kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru iki yüz yetmiş beş metreden aşağı 
olmayacaktır. Ve bir birine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı anünhani-
ye arasında yüz metre tulünde bir hattı müstakim bırakılacağı misillû işbu 
münhaniler kıtaatı müstakimeye (Parabol) 1ar yani kat'î mükâfi kavis-
lerile raptedilecektir. Bu parabolün bir nısfı müstakim olan kıtadan 
itibaren tertib olunacaktır. Rabıt parabollarının mebde ve müntehası 
arasında kalacak müstakim kıtalar on metreye tenzil olunabilecek ve 
ancak bu husus inhinanın nısıf kutru miktarı akal olarak tulen 300 met
reye iblâğ olunmak vesair ahvalde mümkün mertebe tulü tezyit edilmek 
kayıtlarına muallak bulunacaktır. 

Madde 7 — Demiryolun iniş ve yokuşlan meyillerinin nihayet de
recesi metre başına 25 milimetre tayin olunmuştur. Birbirini müteakip 
olan iki yokuş beyninde nısıf kutru bin metreye müsavi amudî inhinalar 
olacaktır. Nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş ve yokuş
lar mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır. Sahibi imtiyazın işbu 
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madde i'le maddei sabıkanın ahkâmı hakkında icrasını faideli addedeceği 
tadilâtı yani hasbelmevki müşkilâtı azimeye uğranılacak aksamda nısıf 
kuturların tenzilini ve iniş ve yokuşların meylinin tezyidini Devleti 
Aliyeye arz ve teklif etmeğe selâhiyeti olup fakat işbu tadilât Hükümeti 
Seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii icraya konulamıyacaktır. 
Ve bir de umum hatta tevakkuf zamanları dahil olduğu halde katarların 
hini hacette bihesabı vasati saatte 35 kilometre mesafe katedebilecek 
süratte hareketlerine şu tadilât mâni olmıyacaktır. 

Madde 8 — İhtiraz ve tevekkuf ve tahmil ve tahliye hatları kifayet 
miktarı olmak lâzım gelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üzerine 
canibi Hükümeti Seniyeden tayin olunacaktır. 

Fakat şurası mukarrerdir ki mevkifler beyninde olacak mesafei va
satiye lâakal 20 kilometre olacaktır. Hututu ihtiraziyenin tulü dahi ih
tiraz hattının tevakkuf işaretli kazıktan itibaren 300 metreden noksan 
olmıyacaktır. Maktaı tulânide ilerde mevkifler inşası melhuz olan mahal
lerde münasib tulde ufka muvazi satıhları gösterilecektir. 

Madde 9 — Demiryol hattı bir mahalde ahalinin amedü şüddü zım
nında ibka ve muhafazası lâzım gelen adi yol lan keserek geçecek olur
sa arazinin ahvaline göre demiryolun ya altından veya üstünden veya 
sathı zemin ile müstevi geçitler tesis olunacaktır. Demiryolun bir adi 
tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği halde inşa olunacak 
köprünün gözünün vüsati ahvali mevkiiyeye göre sahibi imtiyazın teklifi 
üzerine Devletçe tayin olunacak ve yolların ehemmiyetine göre üç met
reden on metreye kadar olabilecektir. Kemerli köprülerin yolun sathın
dan itibaren kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal beş metre ve demir
den ve ağaçtan ufkî kirişler ile yapılmış köprülerin kirişlerin altından 
itibaren irtifaı lâakal dört metre 30 santimetre ve köprülerin korkuluk
larının arasındaki arzı tek hat için 1.5. ve çifte hat için 8 metre ola
caktır. Demiryolun bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde 
o tarikin akma yapılacak köprünün korkuluklarının arasındaki 
arzı ahvali mevkiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmi
yetine göre üç metreden on metreye kadar olabilecektir. Köprülerin 
ayaklarının arası yani gözü tek hat için lâakal 4.5 ve çifte hat 
için 8 (metre genişliğinde olacak ve katarların geçmesi için bırakı
lacak irtifa demir çubukların sathından itibaren tavana kadar akalli 
dört metre seksen santimetre olacafktır. Demiryol turuku âdivenin 
sathına muvazi olarak geçecek olduğu halde demir çubuklar turuku mez
kûre üzerine adi arabaların mürur ve uburuna hiç bir veçhile mâni ol-
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mamak üzere çıkıntı ve çukur olmayarak döşenecektir. Turuku adiye 
üzerine yapılacak geçitlerden mürur ve uburun kesreti sabit olmaktan 
naşi Hükümetçe lüzum görülecek geçitlerde parmaklık inşa ve bir bekçi 
ikame edilecektir. Esnayı ameliyatta eskiden mevcut olan yolların roev* 
kilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâzım gelirse tebdil ve 
tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli behemehal turuku 
mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet derecesini te
cavüz etmiyecektir. Her halde hem zemin geçitlere sular hatta doğru 
cereyan ettiği cihette demiryol ile adi tarikin arasında lâakal on metre 
tulünde ve milimetre başına nihayet iki santimetreyi tecavüz etmemek 
üzere inişler inşa ve tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz demiryol ameliyatile ceryanına halel 
gelmiş veyahud mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine 
olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf ede
ceği nehir ve çaylar ve cedveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne 
tatbikan medahil ve meharici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Ne
zareti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta dahili mem
leketten tedarik olunmak üzere âlâ cinsten edevat ve levazımat istimal 
edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve müstahkem olması için bil
cümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir. Akar sular umu
ma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak küçük ve 
büyük köprüler ile su yolları kârgir olarak veya demirden tesis edilecek 
ve kereste yalnız temeller ile köprü döşemeleri ve taban ağaçları için 
istimal olunacaktır. 

îtt isaı on metreye ve ziyadeye baliğ olan bilcümle köprüler re-
simlerile beraber Nafıa Nezaretine takdim olunacak programa tevfikan 
hattın kabulünden evvel berveçhi m uta d tecrübe edilecektir. Köprülerin 
hesabatı îzmitten Ankaraya kadar olan hat için kabul olunan esasa tev
fikan tanzim olunacaktır. 

Demir çubuklar ile edevat ve levazımatı sairei inşaiye iyi cinsten 
ve dayanıklı ve kullanılacak işlere elverişli olacaktır. Demir çubukların 
demirden mamul olduğu halde beher metresi civataiarile beraber lâakal 
otuz dört kilogram ve çelikten mamul olduğu takdirde otuz kilogram 
sıkletinde ve (vinyol) usulünde olacaktır. Birbirini müteaikib vazoluna
cak iki (travers) arasındaki fasıla mihverlerden itibaren doksan santi
metreyi tecavüz etmiyecektir. 
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Demir çubukların yekdiğerine rabtolunacak mahallerinin taban 
ağaçları üzerine tesadüf etmemesi ve mahalli iltisakların birbirine mu
vazi olmaması caiz olup fakat çubukların birbirine merbut olacağı nok
talar iki travers arasına tesadüf eylediği halde taban ağacının haddi 
vasatından itibaren otuz üç santimetreyi tecavüz etmiyecektir. Ebniye 
ile mevkif ve kulübelerin tertibat ve sureti inşaatı tamamile lüzumu 
hakikiye ve usul ve âdâtı memlekete muvafık olacaktır. Mevkiflerin eb-
niyesi taştan veya tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremit ve taş veya
hud diğer bir maden ile örtülecektir. Toprak imlâsile tesviye olunan 
ve türap hafrile yapılan mahallerin ve tesviyei türaba lâzım olan top
rağın ihracında hasıl olan çukurların sathı maillerinin derecei meyelânı 
hini inşaatta iktizayı mevkie göre ve sahibi imtiyazın talebi üzerine 
Nafıa Nezareti veya memurları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 12 - Sahibi imtivaz takdim edeceği haritai umumiyeye 
ihtiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demiryolun üzerinde ve al
tında yapılarak büyük ve küçük köprülerle su yollarının ve sathı zemin 
geçitlerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve hey'âlını mübeyyin ve meşruh 
bir cetvel rabtedecektir. Mevkifler ile imalâtı «ınaiyenin haritaları iki 
yüzde bir mikyasında tanzim olunaraktır. 

Madde 13 - Demiryolun kura ve kasabata ve mevkiflere tesadüf 
eden aksamında lüzum görüldüğü halde hattın iki rihetine kuru duvar
lar ve parmaklıklar inşasile arazii nıüraviredon tefrik olunması lâzım 
gelecektir. 

Madde 11 İstimlâk olunarak arazinin haritaları iki binde bir 
mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 - - Aksamı muhtelifenin inşaatı hitam buldukça sahibi 
imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak ü/ere demiryol aksamı
nın ve müştemilâtının arazilini alâkadar oları arazi sahipleri ha;:ır ol
dukları halde tahdit ve (kadastro) usulüne tevfikan haritasını tersim 
ve vaz'ı alâim edecek ve bundan başka aksamı muhtelifenin inşaatı hitam 
buldukça yapılmış köprü ve imalâtı «ınaivei sairenin mufassal ve meşruh 
defter ve haritasını Hükümet memurlarının tahtı nezaretinde olarak bit
tanzim bunların ve hini tahditte tutularak I Pro^everimi» lerin birer su
reti musaddakasını Nafıa Nezaretine takdim eyliyecektir. 

tşbu tahdidi araziden sonra demiryolun aksamı mütemmimesinden 
ölmek üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça ol veçhile tahdit 
edilerek mezkûr haritada ve proseverballerde işaret kılınacağı gibi ma-
rülbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı «maive dahi 
Nafıa Nezaretindeki deftere kayıt ve ilâve edilecektir. 
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İKİNCİ FASIL 

Hattın hüsnü halde muhajazasile işletilmesi 
beyanındadır 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahş 
olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icab ettirir bilcümle 
esbaptan muhafaza etmeğe itina edecektir. 

Sahihi imtivaz tarafından işbu taahhüdatm ifasında teahhür ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile 
ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipte icabını icra et
mediği surette masarifi sahibi imtivaza aid olmak üzere yolun hüsnü 
hale vaz'ı için canibi Hükümetten idaresine vaz'ıyed olunarak tamiratı 
lâzımeyi icra ve bu uğurda vuku bulacak masarif hattın hasılatından 

istifa olunacak ve kifayet etmezse sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz muhtelif teminatı haiz bulunan hat-
teyıiden her birinin başka başka olarak her nevi hasılatını mübeyyin mah 
be mah bir kıt'a defter tanzim ve Nafıa Nezaretine takdim edecektir. Ha
sılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak defterde yolcular ile 
emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye ile beraber demiryo
lun bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi gösterilecektir. Nakliyatı 
askeriyeye aid olup berveçhi peşin tesviye edilmiyen ücuratın başkaca 
beher ay bir kıt'a cetveli tanzim olunarak ücuratı mezkûre tahsil olun
duktan sonra yekûnu hasılatı gayri safiye meyanına idhal kılınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İmtiyazın feshi ile yolun tarafı Devletten mubayaası 
hususlarında ve inkızayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dair 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin 25 inci maddesinde 
münderiç esbaptan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakit olduğu halde 
ol vakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olunan edevat ve 
levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olunarak müzayede
ye konulacak ve zuhur edecek taliplerden kimin üzerinde takarrür eder
se onun 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 kılı-
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nacaktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce 
takdir olunan bedelden münasib mıkdar tenzil olunarak altı ay müd
det sonra ikinci bir müzayede daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz 
kalırsa müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakıt olan sahibi imti
yaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın Devletin .malı olacak ve kefalet 
akçesi henüz iade olunmamış bulunursa tarafı Devletten zaptolunacaJktır. 

Madde 19 — Devleti Aliye mukavelenamenin 16 nci ımaddesi mu
cibince demiryolu mubayaa eylediği halde hattın ol vakit mevcud bu
lunan ve işletilmesi için iktiza eden vagon ve lokomotif ve toprak ara
baları ve mahrukat ve cem edilen ıma'lzeme vesair «ayayı menkulesinin kâf-
fesini muhamminlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira ede
cektir. 

Madde 20 — İmtiyaz müddeti münkaziye oldukta sahibi im
tiyaz demiryol mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri 
ve müfettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını 
ve sabit makineleri ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye 
mahsus olmayan sair eşyayı menkuleyi hüsnü halde olarak bilâbedel 
ve her gûna düyun ve taahhüdaltan vareste olmak şartile Devlete devir 
ve teslim edecektir. Makine ve lokomotif ve vagon ve araba ve alalı 
iıışaiye ve tamiriye vç mahrukat ve cem edilen malzeme ve her nevi 
levazımat gibi hattın işletilmesi için lâzım gelen eşyayı menkuleye ge
lince Hükümeti Seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel 
mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki Devletin mubayaa edeceği 
levazumat demiryolun altı ay işletilmesi için muktazi olan miktarı mü
tecaviz olmıyacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitaımından beş sene evvel demiryolun hüs
nü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılırsa sahibi imtiyaza bir 
müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görül
mezse Hükümet derhal demiryolu ve müteferriatmı vedi idaresine alarak 
sahibi imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzimeyi icra ile yolu hüsnü 
hale vazetmeye salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat 
masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve nok
san zuhur ederse ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti 
müteferriası beyanındadır 

Madde 21 — Mukavelenamenin 13 üncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın istifa etmeğe mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi ber-
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veçhiati beyan olunur. Atiyuzzilrir tarifeler nihayet derece olup bunlar 
tarafı Devletten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyit edilemeye-

•cektir. Fakat tarifelerde tayin kılınan nihayet mikdarlar tenzil olunduk
tan sonra bir mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilme
dikçe betekrar nihayet derecelere terfi edilemeyecek ve ancak tarife, ten
zili halinde üç gün evvel ilân olunacaktır. Tarifelerde muayyen olan 
ücuratın kâffesi kilometre hesabile katedilecek mesafeye göre ahiz ve is
tifa olunur. Mikdarı akal olarak istifa olunacak ücurat lâakal sekiz ki
lometre itibarile hesap edilir. Mahalline bilvürud tediye olunacak em
tia bedelini sahibi imtiyaz mürselünileyhten istifa etmedikçe bu bedel 
kendisinden taleb olunamaz ve bu makule emtia bedelâtının tahsili için 
sahibi imtiyaz tarafından yüzde iki kumüsyon ahzolunacaktır. 

BİRİNCİ TARİFE 

Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın 
fiyatı yolcu ve mahlut katarlar 

Birinci mevki ikinci mevki Üçüncü mevki 
Para Para Para 

27 20 13 

Birinci ve ikinci mevki arabalarından mürekkep seyri seri katarile 
nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz ziyade 
alınacaktır. Üç yaşma kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kuca
ğında götürülmek şartile meccanen nakledilir. Üç yaşından yedi yasına 
kadar olan çocuklar için nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik mahal 
tahsis olunur. Şu kadarki bir bölmede iki çocuk bulunduğu halde ikisi 
bir yolcuya mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmayacaktır. 

İKİNCİ TARİFE 

Yolcuların eşyayı zaviyelerine dairdir 

Her bir yolcunun bilet basına meccanen otuz kilogram yük naklet
meğe hakkı vardır. Nısıf ücret verecek çocuklar yalnız yirmi kilogram yük 
için ücret itasından muaf olacaklardır. Fazla eşya için kesri gayri mün-
kasem olmak üzere beher on kilogram için kilometre başına bir para 
ücreti nakliye ahiz ve istifa olunur. Çok yer tutan eşya ile otuz öşrü zira 
mikâp hacminde olduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya 
için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

T.ı c« r.st 
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Masarifi müteferria 
Eşyayı zati yenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden mada ber-

veçhiati ücurat ahiz ve istifa kılınacaktır. Şöyleki verilecek beher eşya 
pusulası için muayyen olarak yirmi para kaydiye resmi ve katann vü-
rudundan sonra kaldınlmıyan eşyanın beher dengi için yevmî beşer pa
ra mağaza resmi tediye olunacak ve kumpanyanın ısran ve mürselüni
leyhin talebi üzerine tekrar veznedilecek eşyadan kumpanya iddiasında 
haklı çıktığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz kilo
gram için yirmi para mizan resmi alınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarlan ve gerek muhtelit katarlar ile gönderilen 
köpeklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi ola
rak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi zuhur etmediği takdirde 
hasar ve zaran icab edene aid olmak üzere sahibi imtiyaz hıfzetmiş 
olursa yevmî beş kuruş ahzolunur. 

DÖRDÜNCÜ, TARİFE 

Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre başına 
ücreti nakliyesi bir paradır. 

Otuz desimetre yani öşrü zira mikâp hacminde bulunduğu halde 
vezni yedi kilogramdan aşağı olan eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki 
misli ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 
reami olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere beher on 
kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve seyri seri 
İle gönderilen eşya her ne esbaba mebni olursa olsun mürselünileyhe ih-
ban keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya verildiğinden 
itibaren mürselünileyh eşyanın mevridi olan mahalde sakin ise yirmi 
dört saat değil ise 36 saat zarfında kaldınlmadığı takdirde kesri gayri 
münkasem olmak üzere beher elli kilogram için mağaza resmi olarak 
yevmî on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine eşya b e -
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tekrar tar t i l d i ğ i ve bun lar ın idd ia la r ı hak l ı ç ıkmadığı halde kesri gay r i 
münkasem olmak üzere beher yüz k i logram iç in y i r m i para ücret a l ın ı r . 

B E Ş İ N C İ T A R İ F E 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere ve münferiden vezni 
yirmi be§ kilogramdan aşağı olan ufak tefek eşyaya dairdir 

Bi r denğin kaydiye ve tahmil iye ve ihraciye resmi dahi l o lduğu 
halde otuz ki lometreye kadar olan mesafe iç in üç kuruş ve ondan ziyade 
mesafenin beher on beş ki lometresi i ç in y i rm i para ücret a l ın ı r . 

Masarifi müteferria 
O ücretten maada ihbar ı keyfiyet zımnında mürselüni leyhe gön-

der i len mektubun postaya tesliminden i t ibaren mürselüni leyh mevr id i 
eşya olan mahalde ise y i r m i dört deği l ise 36 saat zar f ında her ne esba
ba mebni olursa olsun ka ld ı r ı lm ıyan denklerden mevzu o lduğu mağaza 
resmi olarak yevmi on para ve mürsi l veya mürselüni leyhin ta lebi üze
rine betekrar tart ı lacak her denkten mürsi l veya mürselüni leyhin iddiası 
vahi ç ık t ığ ı takdirde mizan resmi olarak y i r m i para ücret a l ın ı r . 

A L T I N C I T A R İ F E 
Nukut ve esham ve zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderilecek 
a l t ın , gümüş i le civa ve beyaz a l t ın ve mücevherat ve sair z ikıymet eşya 
her halde seyri seri i le nakledi lmek şartile kabul olunacaktır . Bunlar
dan ahiz ve istifa olunacak ücreti nakk'ye vezni hakik is i lâakal 25 k i lo 
g ram i t ibar o lunmak şart i le seyri seriye mahsus ad i tar i fedeki ücret i 
nak l iyen in i k i m is l i olacaktır. Sahibi imtiyaz bu makule eşyanın nak l i n i 
s igorta etmeğe mecbur deği ld in Sahibi imtiyaz taraf ından sigorta ett i 
r i lmeyen nakl iyat iç in ona terettüp edecek mesuliyettin derecesi seyri seri 
i le nakledi len emtianın şeraiti nakliyesine dair olan ahkâm i le tay in ve 
tahdid k ı l ınmış t ı r . 

Y E D İ N C İ T A R İ F E 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 
Ki lomet re basma ücuratı nak l iye: 

Seyri ad i Seyri seri 
para para 

' • * — 
47 94 İ k i veyahud dör t tekerlekli ve dah i l i bar peykel i 

arabalardan 
67 134 Dör t tekerlekl i ve dah i l i j k i peykel i arabalardan 
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Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtrn ıher defası için kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on 
kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmi beş kuruş 
ücret alınır. Mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra 
kaldırıknıyan arabalardan istifa kılınır. Tarife ücretinden maada ara
balar derununda bulunan eşynın sikleti elli kilogramı tecavüz eylediği 
halde elli kilogramın fazlasından seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf 
eşya tarifesi mucibince kesri gayri münkasem olarak beher elli kilo
gram hesabile ücret alınacaktır. 

SEKİZİNCİ TARİFE 

Hayvanata dairdir 

Kilometre başına ücreti nakliye 

Seyri adi Seyri seri 
para para 

27 54 Öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve bey
gir ve koşum hayvanatından 

9 18 Dana ve merkep ve domuzdan 
4 8 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Masarifi müteferria 

Evvelâ, tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. 

Saniyen, birinci sınıftan beher re's için hamaliye olarak yüz para 
ve ikinci sınıftan beher re's için kırk para salisen, katarın vusulünde 
yirmi dört saat sonra almmıyan hayvanatın zarar ve hasarı esbabına 
aid olmak ve yem masarifi dahil olmamak üzere bir mahalli mahsusta 
hrfzolunmak ücretine mukabil beherinden mağaza resmi olarak yevmiye 
beş kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adi ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak ücret. 

Birinci sınıf 

Esliha, doğrama, boya ağacı vesair zikıymet ağaç, mum, müskirat, 
bakır, pamuk, kahve, bal at, tutkal, araba edevatı, sahtiyan, edviye ve 
müstemlekâtt ecnebiyeden gelen kahve ve şeker ve çikolata ve emsali, 
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kuş tüyü, akmişe, baharat, mamul demir, çini, meyve, mamul dökme 
demir, mamul ve gayri mamul mademyatı saire, ankıdi, ayna, çeliğe 
müteallik eşya, ruganı zeyt envai ve otlar, müzika alâtı, mefruşat, sah-
haflığa müteallik şeyler; mamul kurşun ve demir kalem, porselen, ne
batat, envai kürk, iç yağı, ipek mamulâtı, şeker, şeffaf ispermeçet, sirke, 
şarap, kadeh ve cam, yün ımaımulâtı, kütüp, çay ve duhan, haşhaş tohumu 
ve boya tohumu ve susam ve anason vesaire. 

Para 35 

ikinci sınıf 

Karataş, kereste, zift, kok kömürü, odun kömürü, kenevir, hanr-
dökme demir, yaprak ve çubuk demir, keten, maden toprağı, kalas tah

tası, gayri mamul mermer taş, sırık, tahta yonma taş, tuzlu balık, külçe 
kurşun, tuzlu et, kuru sebze. 

Para 27 

Üçüncü sınıf 

Kil toprağı, tuğla, kiremit, saman, kepek, yakacak odun, çakıltaşı» 
pirinç, zehair, kireç, maden kömürü, kül, dakik, gübre, duvar taşı, lüleci 
toprağı, alçı, kireç, ve alçı taşı, kaldırım taşı ve levazımı saire ve tuz 
ve kum ve taze sebze. 

Para 22 

Vezni elli kilogramdan dun olan eşya taım elli kilogram hesap ve 
itibar olunur ve ondan ziyade küsurat daima elli kilograma iblâğ edilir. 
Ücreti nakliyenin akal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa 
kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye 
resmi olarak yirmi para ve tahmil ve ihraç sahibi imtiyaz tarafından 
icra edilirse tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri münkasem 
olmak üzere beher elli kilogram için on sekiz para alınır. 

Mürselünileyhe ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun 
postaya tesliminden kırk sekiz saat zarfında kaldırılmayan eşyadan 
mevzu olduğu mağaza resmi olarak kesri gayn münkasem olmak üzere 
beher elli kilogram için yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin 
talebi üzerine betekrar tartılan ve mikdarı evveli doğru çıkan eşyadan 
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mizan resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher yüz ki
logram için yirmi para ücret istifa olunur. 

Mülâhazat 

İşbu tarifede beyan olunan ücret üç bin kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında cari değildir. Üç binden beş bin kilo
grama kadar olan yekpare ecsama ücreti mukarrerenin bir nısfı daha 
ilâve olunur. Beş bin kilogramdan ziyade olan veyahut alât ve edevatı 
mahsusa istimalini icab eden yekpare ecsamun nakline kumpanya icbar 
olunmayacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve mürsilin 
ikametgâhından alıp mürselünileyhin ikametgâhına teslim etmeği de-
ruhde eylediği takdirde fiat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından tes
lim ve tesellüm ücreti rızayı tarafeyn ile tayin olunur. 

ONUNCU TARİFE 

Sigorta ücretine dairdir 

Sigorta ücreti .Mahsusan sigortaya vazolunan eşyadan ücuratı atiye 
istifa kılınır. 

Kuruş Para 
1 20 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adi ile gönderi

len emtiadan 
4 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gönderi

len emtiadan 
2 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hayva

natı saire 

ON BİRÎNCt TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat 

Kuruş Para 

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

dingil için 
4^0 Katar cetveli mahsusunda muayven olan müddetten 

ziyade beklerse her varım saat için 
'** Bir batarı mahsus için kilometre başına ücretin akal 

derecesi 
**> Bir katarı mahsus için ücretin akal derecesi 
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Beşinci fasılda meşrut olan tenzilâtın işbu mahsus katarlara dair 
olan tarifeye şümulü olmayacaktır. 

Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yoıcu eşyasından 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın miktarın-
dan ziyadeye baliğ olmazsa sahibi imtiyaz adi katarlara mahsus olan 
tarife mucibince istifayı ücret edebilir. Bir katan mahsusun tertibi ta
leb olunduğu takdirde keyfiyet lâakal 24 saat evvel sahibi imtiyaza ih
bar olunacaktır. 

Madde 22 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak 
ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüzü ve kuruş dahi 
Osmanlı lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. 

Ancak sahibi imtiyaz Memaliki Mahrusai Şahanede tedavül eden 
sair meskukâtı miri fiatile ahiz ve istifa etmeğe mecbur bulunacaktır. 

Madde 23 — Balâdaki maddelerde zikir ve beyan olunmayan hu
bubat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan 
envai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise onun gibi ücreti 
nakliye alınacaktır. 

Madde 24 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve gerek 
nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek mümkinüttagyir bu
lunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürşitler 
hakkında cari olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icraya konul
mazdan evvel Hükümeti Seniyenin nazarı tasvibine arz ve takdim olu
nacaktır. Bir lüzumu âcil takdirinde mezkûr tarifeler Hükümeti Seni
yenin tasdikinden evvel Devlet komiserine tebliği birle mevkii icraya 
•«olunabilecektir . 

Madde 25 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücurattan dun ücretle emtia nakledebilmesi için sahibi imtiyazın onlar 
ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi kat'iyen memnudur. Ancak 
bu memnuiyet Hükümeti Seniye ile sahibi imtiyaz beyninde verilecek 
karar ile fukara ve acezenin nakli için kumpanyaca icra olunacak ten
zilât hakkında cari olmayacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 26 — Devleti Aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede 
gerek münferiden ve gerek müçtemian iktiza eden mahallere demiryol 
ile asakiri berriye ve bahriye ve muavine ve jandarma ve polis ve zab
tiye ite zatlarına mahsus ahmal ve eshallerini ve hayvanlarını her nevi 
mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak ve sair levazımı askeriye sevk ve 
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irsal etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye tarafından tah
riren vuku bulacak talep üzerine vagon ve lâbüt ve muktazi olan sair 
kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı askeriyeye hasır 
ve tahsis olunmak üzere Devletin emrine müheyya tutacak ve ledelhace 
Hükümeti Seniye demiryolu kâffei vesaiti nakliye ve edevatı sairesile 
beraber yedi idaresine almak ve demiryolları memurlarını istihdam 
eylemek selâhiyetini haiz olacaktır. Ve hali hazar ve seferde gerek sahibi 
imtiyaz marifetile vuku bulan ve gerek demiryolun Devletin yedi idare
sinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevkiyat ve nakliyatı aske
riye için tarifede muayyen ücretin sülüsü verilecektir. Ve Hükümeti Se
niye sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat ve eşyayı sairenin yolcu 
katarlarile muhteliten gönderilmesini talep eylediği halde dahi ücreti 
muayyenenin sülüsü tediye edilecektir. Fakat sahibi imtiyaz Devletçe-
talep vukuunda memaliki ecnebiyede cari olagelen kavaide göre nakliyat 
ve sevkiyatı askeriyeye dair Babı Seraskerî ile başkaca mukavele akdet
meğe mecburdur. 

Madde 27 — Mahpusin ve mahkûmin ile muhafazasına memur 
olanlar tarifelerdeki ücretin nısfı ile naklolunacaktır. Bunun için vuku 
bulacak talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlardan 
icap eden miktar bölmeler sahibi imtiyaz tarafından irae ve tahsis edile
cektir. 

Madde 28 — Tarafı Devletten demiryolun inşasile işletilmesi umu
runun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile telgraf ve 
gümrük memurları bir mahalle azimetlerinde demiryol arabalarile mec
canen gidip geleceklerdir. 

Madde 29 — Devleti Aliyenin kurşun ile kapanmış posta çanta
larını ve bunları götürüp getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile 
meccanen nakletmeğe ve bu bapta tarafı Devletten vuku bulacak talep 
üzerine mecmuu bir vagondan ziyade olmamak şartile yolcu araba katar
larının ikinci sınıf arabalarından bir veya müteaddit bölmeleri tah
sis eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur olacaktır. Devleti Aliye Posta Neza
reti posta nakliyatına mahsus vagon imal ile şirkete teslim eylediği halde 
şirket işbu vagonu meccanen rapt île nakle mecbur olacaktır. Sahibi im
tiyaz canibi Hükümeti Seniyeden bir müsaadei mahsusa istihsal et
medikçe hiç bir ecnebi postasının nakliyatını kabul edemiyecektir. 

Madde 30 — Sahibi imtiyaz hattın beher başından yevmiye lâakal 
birer katarın şevkine mecburdur. İşbu şartname iki nüsha olarak bittan
zim imza ve teati olundu. 

Tarihi teati: 28 recep 1310, 3 şubat 1308 



1337 

No: 323 — M a h s u l â t ı dahiliyeden olan H m t a ve 
Dakikin dahili gümrük resminin ilgası 

hakkında 

26 recep 1310, 2 şubat 1308 

Selânikte vak i değirmenlerde tahan i le memal ik i şahane l i 
manlar ına naklolunan dakiklerden al ınan gümrük resmi tüccar iç in* 
müşkülât ı mucifa o lmakta bulunduğundan bahsile dahi l en naklolunacak, 
dak ik le r in gümrük resminden istisnası hakkında A l ât in i b irader ler tara
f ı ndan ver i len arzuhal ve olbabda Rüsumat Emaneti le cereyan eden m u 
habere üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden kaleme a l ınan 29 ş a 
ban 1309 ta r i h l i mazbata ve muahharen Dersaadette bulunan dakik f ab r i 
ka lar ından b i r tak ımın ın kapanmasından dolayı b i r çok amele boşta ka l 
d ığ ı Zabtiye Nezaretinden arz ve iş'ar olunması üzerine olbabda şeref 
sadır o lan i radei seniyei hazreti hi lâfetpenahi mucibince i t t ihaz edilecek 
tedabire dair Dahi l iye Nazı r ı ve Şehremini paşalar taraf ından b i t takd im 
manzuru â l i buyru lan tezkerei müşterekenin gönder i ld iğ i beyani le ka
r a r ı n ı ba mazbata arzı atebei u lya k ı l ınması muktazayi emrü f e rman ı ' 
hümayunu cenabı hi lâfetpenahiden olduğunu mübe l l iğ tezkerei hususiye 

ve bu madde hakkında sebk eden iş'arata cevaben Ticaret ve Naf ıa Ne-
zareti le Rüsumat Emanetinden gelen tezakir evrakı müteferr ia i le bera
ber meyanei bendegânemizde k ı raat olundu. Meal ler inden müsteban o l 
duğu veçhile memal ik i ecnebiyeden dakik idha lâ tmın tezayüdünden do
l a y ı Dersaadette dakik fabr i ka la r ı tedricen kapanmakta o lup bu ise me
m a l i k i mahrusai şahanece ziraatın terakkisine mani olacağına ve eğerce -
gümrük tar i fe i cedidelerinin mevki i icraya vazında dahi l î gümrük res
m in i n lağvı mukarrer ise de mathunatı mezkûre havayici zanır iyeden > 
olmasi le bun la r ın şimdiden mezkûr resimden istisnasile umumun tefa-
v in i ih t iyacı ve mathunatı dahi l iyenin rekabeti ecnebiyeden tahl isi ve bu 
suretle de z iraatın terakkisi esbabının istihsali muvaf ık ı maslahat bulun
duğuna ve maahaza memal ik i şahane dahi l inde tahan olunan dakik resmi i 
b i r m i l yon üç yüz seksen i k i b in küsur ve hin i tanın resmi üç m i l yon 
yedi yüz k ı r k dört b in şu kadar kuruştan ve M ı s ı r gümrükler i le tanzim 
ve teati o lunan i t t i faknamenin mevki i icraya vazından evvel carî o lan 
muamele icabi le memal ik i şahanenin aksamı sairesinden Mıs ı ra ve M ı 
sırdan oralara naklolunan eşyadan mahreç gümrükler inde resim is t i fa 
o lunarak tarafeynden veri len gümrük tezkereleri kabul olunmakta o lup 
bu muamele üzerine b in üç yüz beş senesi zarfında Hattai Mısr iye i şaha
neye giden hıntanın gümrük resmi b i r mi lyon üç yüz yetmiş dört bin» 
şu kadar ve dakik gümrük resmi otuz dokuz b in küsur kuruştan ve mez-
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"kûr ittifaknamenin mevkii icraya vaz'mdan sonra üç yüz yedi senesi 
Martından Şubatı nihayetine kadar bir sene zarfında dahi Hıttai Mısri-
yeden memaliki şahanenin sair cihetlerine vürud eden hıntanın gümrük 
resmi on altı bin küsur ve dakikin gümrük resmi on sekiz bin şu kadar 
kuruştan ibaret olduğuna binaen bilûmum değirmenler mathunatımn 
rekobeti ecnebiyeden kurtarılması için zikrolunan dahilî gümrük res
minin şimdiden ilgası lüzumu dermeyan olunmuştur. Malûmu âli buy-
rulduğu veçhile dahilî gümrük resminin sanayî ve ticareti dahiliyeye 
iras edeceği mazarratın re f i için bundan mukaddem kara gümrükleri 
lâğvedilmiş ve bahren alınmakda olan dahilî gümrük resminin dahi yeni 

tarifelerin mevkii icraya vaz'ında külliyen ilgası kararlaştırılarak ahi
ren görülen lüzuma mebni mensucatta asıl olan malûmülecnas eşya 

ile bunların mamulâtı dahilî gümrük resminden istisna olunmuş olduğu 
gibi havayici zaruriyeden olan mathunatı dahiliyenin ecnebi mathunatı 
rekabetinde tahlis ile umumun tehvini ihtiyacı ve sayei terekkiyat vayei 
hazreti hilâfetpenahide emri ziraatın terakkisi zımnında mahsulâtı da
hiliyeden bulunan hınta ve dakikden alınan resmin dahi şimdiden affı 
muvafıkı hal ve maslahat göründüğünden ve eğerce resmi mezkûrun 
ilgası senevî kırk bin liradan ziyadece gümrük varidatına irası noksan 
edeceği Rüsumat Emanetinin iş'arından müsteben olmakta ise de resmi 
mezkûrun ilgasından dolayı gerek erzakı askeriye fialtınca ve gerek da
hilî mathunatın tezayüdü sarfiyatına medar olmak itibarile aşar bede-
lâtınca görülecek tesirat ve fevaidi noksanı mezkûre tekabül edebileceği 
memulu kavi bulunduğundan berveçhi maruz mahsulâtı dahiliyeden bu
lunan hınta ve dakikden alınan dahilî gümrük resminin senei haliye 
kânunuevveli ihtidasından itibaren ilgası müttehiden bittezekkür mez
kûr mazbata ve tezkereler takımile arz ve takdim kılınmış olmakla 
nezdi âlide dahi rehini tasvib olduğu takdirde icrayı icabının Rüsumat 
Emanetine havalesile Maliye Nezaretine de malûmat ita olunacağı mu
hatı ilmi âli buyuruldukta olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman 
hazreti menlehülemir efendimizindir. 

Not 3 2 4 — Dersaadet emlâk vergisinin tahsili 
hakkında Nizamname 

28 recep 1310, 4 şubat 1308 

Madde 1 — Emlâk vergisi üç nev'e münkasem olup biri mesken 
diğeri akar üçüncüsü hali arsalar vergisidir. 

Madde 2 — Her' mülkün her sene vergisi üç taksitte yani birin-
«cisi şehri marttan haziran nihayetine ikincisi temmuz ihtidasından teş-
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rimevveı gayetine üçiktcüaü teşrinisani ihtidasından şubat gayetine ka
dar olan müddetlerde tahsil olunur. Bir senenin vergisini o senenin şu
batı nihayetine değin tamamen veya kısmen vernüyenler hakkında me
vaddı atiye ahkâmına tevfikan muamele edilir. 

Madde 3 — Bir sene hitam bulupta o senenin vergisi kamilen ve
rilmemiş olan emlâk için tahsildarlar mensub oldukları dairei belediye 
müdüriyetine müracaatla atım vasıtasile bir ihbarname gönderip sahibi 
mülke imza ettirilerek on beş gün mühlet verilir işbu mühlet hitamında 
vergi sahibi borcunu ifa etmez ise ikinci bir ihbarname daha gönderilir. 
Bunun için tayin olunan on beş gün müddetin inkizasında vergi yine 
tediye olunmaz ise üçüncü bir ihbarname daha gönderilir. İşbu son ih
barname üzerine bir haftaya kadar vergi yine tediye olunmadığı halde 
maddei atiye hükmü ica edilir. Mezkûr ihbarnameleri sahibi mülk imza 
etmez veya kendisi bulunmaz ise sakin olduğu mahallenin imam ve 
muhtarları sahibi mülke tebliğ etmek üzere mühürleyip ahza mecbur
durlar. 

Madde 4 — Vergisi taleb olunan mahal mesken ise üçüncü mad
dede gösterildiği veçhile üçüncü ihbarnameyi alıpta vergisini vermiyen 
sahibi mülkün sakin olduğu mahallenin imam ve muhtarları ve bîr de 
polis beraber bulundurularak medyunun ikametgâhına girilip mevcud 
bulunan eşyadan idaresine kâfi levazımatı beytiye ve meibusat ve san'a-
tına mahsus alât ve edevat ve kütüb ve risaili fenniye müstesna olmak 
üzere kusur tezyinata müteallik eşya vesair emvali menküleşinden deyne 
kâfi olacak mikdarı ahz ve mezat mahallerinde furuht ile esmanmdan 
vergisi maa masarif istihsal kılınır. Ve şu muamele devairi belediye 
müdiram taraflarından tayin olunacak memurlar marifetile icra olunur. 

Madde 5 — Vergisi taleb olunan mahal akar ise sahibi mülke ih
barname irsal kılındıktan sonra o mülkün vergisi maddei sabıkaya tev
fikan sahihi mülke müracaat hakkı mahfuz kalmakla 'beraber akarın 
bedeli icarından istifa kılınmak üzere müstecire müracaat olunur. 
Müstecir bedeli icarı peşi» verdiğini beyan ile beraber isbatı ifade 
edecek konturato veya sened ibraz ederse o halde işliyecek bedeli icar
dan tevkif ve tesviyesi için dairei belediye tarafından müstecire ihbar
name gönderilerek tediyei vergiye müstecir mecbur edilir. 

Madde 6 — Satılığa çıkardan eşya vergi bedelini tamamile öde
mez veyahud sahibi mülkün hanesinde satılacak eşya bulunmaz ise o 
halde belediyece icrayı tahkikat edilerek medyunun filhakika ifayı dey
ne kudreti olmadığı sabit olur ise zimmetinin tahsili siai haline talik 
olunur. 
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Madde 7 — Ashabı emlâkden olupta Hazaini Devletten maaşı bu
lunanlar istedikleri halde vergiden olan borçlan maaşlamdan mahsub 
edilecek ve zevç ve zevce ve ebeveyn ve evi addan yekdiğeri maaş ve ver
gilerinin icrayı mahsubu caiz olacaktır. 

Madde 8 — Dersaadet emlâk vergisinin yekûnu umumisinden yüz
de altısı cibayet masarifi olmak üzere terk ve tahsis olunarak her ma
hallenin vüs'at ve cesameti ve (mürettebatının kemmiyeti nisbetile tayin 
kılınacak tahsildar ve müfettişler işbu tahsisat ile istihdam olunacak 
ve bunların sureti intihab ve vezaifi ile kendilerine verilecek ücretlerin 
mikdarı talimatı mahsusa ile tayin ve tahdid edilecektir. 

Madde 9 — İşbu Nizamnamenin ahkâmı bin üç yüz dokuz senei 
maliyesi martı ihtidasından kibaren mevkii icraya vazedilecektir. 

Madde 10 — İşbu Nizamnamenin neşrinden itibaren 19 muharrem 
1304 ve 6 teşrinievvel 1303 tarihli Tahsili Emval Nizamnamesinin Der
saadet vergisinin tahsiline mütedair olan yedinci faslı mefsuhtur. 

Madde 11 — Maliye Nezareti işbu Nizamnamenin icrasına me
murdur. 

Maddei rvuvakkate 

Bin üç vüz sekiz senei maliyesi gayetine kadar geçmiş seneler 
vergisinden borcu olanlar borçlarını bin üç yüz dokuz senei maliye
sinin kânunuevveli nihayetine kadar gerek defaten ve gerek mukassaten 
tesvive etmedikleri halde işbu Nizamname ahkâmına tevfikan istifa 
edilecektir. 

. — — — 

N o : 3 2 5 — İzmir - Kasaba demiryolu ile temdidi 
'imtiyaz mukavele ve Şartnamesi 

Mukavelename 

Bir taraftan Devleti Âliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 
Nazırı hazretlerile diğer taraftan Rober çelik fabrikaları şirketi reisi 
ve İnklars çelik fabrikaları şirketi meclisi idaresi azasından olan ve ya
taklı vagonlar şirketi müdürü umumisi bulunan Mösyö Jorj Nakel Ma-
kers beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — Evvelâ Izmirden Kasabaya ve Alaşehire ve Manisadan 
Somaya ve Izmirden Beyrun Abada kadar mecmuan ve takriben iki yüz alt
mış altı kilometre tulünde olan mevcud hatların işletilmesi ve saniyen mün
hasıran Alaşehir veya Elkandan Afyonkarahisarma kadar takriben 247 
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kilometre tulünde bir hattın inşasile işletilmesi imtiyazı tarafı Devleti 
Aliyeden şeraiti atiyeye tevfikan Mösyö Nakel Makerse ihsan buyrulur. 

Madde 2 — İşbu imtiyazın müddeti İzmir Kasaba ve Alaşehir hat-
Iarile şuabatının hakikaten teslimi tarihinden itibaren 99 sene olacaktır. 

Madde 3 — Takriben 266 kilometre tulünde olan ve işletilmesi 
Mösyö Nakel Makerse ihale buyrulan hututu mevcude her türlü düyun
dan ari ve beri olarak mevcud olan bilcümle edevatı müteharrike ve 
gayri müteharrike ve edevatı saire ile beraber Hükümeti. Seniyenin malı 
kalacağından Mösyö Nakel Makers işbu mukavelenamenin teatisi tari

hinden itibaren altı mah müddet zarfında Kasaba kumpanyasından lâzım 
gelen ibranameyi bilistihsal takdim edecektir. Şayet mezkûr altı mah 
müddet zarfında Mösyö Nakel Makers Kasaba kumpanyasından icab 
eden ibranameyi istihsal edemediği halde mezkûr hatların Nakel Makers 
marifetile veya ahar tarikle istirdadının temini zımnında Hükümeti Se
niyenin mezkûr kumpanyaya karşı bulunduğu ahvalin işbu mukavelena
menin 29 uncu maddesinde tayin edilen mikdarlar dairesinde olarak tes
viyesi için muktazi olan esbab ve vesailîn taharrisi hususuna Hükümeti 
Seniye ile sahibi imtiyaz bil ittifak ve bilmüzakere suru edecektir. 

İnşası ve işletilmesi imtiyazı bu defa Mösyö Nakel Makers'e ihsan 
buyrulan Alaşehir Afyonkarahisarı hattına gelince Mösyö Nakel Makers 
Kasaba hattının kendisine teslimini müteakib altı mah zarfında lâakal 
100 kilometre mahallin keşfiyatı kafiyesini badelicra kat'î harta ve lâ
yihalarını ve mezkûr altı aydan itibaren bir sene zarfında 100 kilometre 
tulünde diğer bir kısmın harta ve lâyihalarını ve 18 mah zarfında dahi 
baki kalan 47 kilometre mahallin harita ve lâyihalarını Ticaret ve Nafıa 
Nezaretine takdim edecektir. 

İşbu harita ve lâyihalar kaidei fenne ve şartname ahkâmına tev
fikan tanzim olunacaktır. 

Nezaret işbu harita ve lâyihaları tarihi takdiminden itibaren 3 mah 
müddet zarfında bittetkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı 
takdirde icab eden tadilât ve tashihatm icrasile tasdik eyleyecektir. Hü
kümeti Seniye mezkûr harita ve lâyihaların tarihi takdiminden itibaren 
3 mah zarfında beyanı rey buyuracak ve müddeti mezkûre münkaziye 
•olupta bu babda benüz kararını bildirmeyecek olursa mezkûr harita ve lâ
yihalara tasdik edilmiş nazarile bakılaraka ameliyata mübaşeret edile
cektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere Kasaba hatlarının kendisine teslimi tarihinden itibaren 
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15 ay müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeyi ve yine ol tarihten, 
itibaren nihayet altı seneye kadar ikmal eylemeyi taahhüd eder. Ancak 
şurası mukarrerdir ki sahibi imtiyaz Eskişehirden Afyonkarahisarına ka
dar olan hat küşad olunduktan sonra inşa edeceği hattın nihayetki kıs
mını küşad edecektir. Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ah
kâmına ve kabul ve tasdik olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra 
olunacaktır. Fakat esbabı mücbireden münbais halat müstesna olup bu 
misillû ahvalden dolayı ameliyat ne kadar müddet tatil olunur ise müd
deti ikmaliye dahi o kadar temdid edilecek ve şu kadar ki esbabı nrüc-
birenin vukuunu derhal Hükümeti mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar 
eylemeye sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icraiyesinî 
ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı ve 
müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtını ve ameliya
tın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vası-
tasile muayene ve teftiş eyleyecektir. İşbu teftiş ve muayene masarifine-
mukabil sahibi imtiyaz inşa olunacak hatlar için ameliyata mübaşeret 

için tayin olunan müddetten ve hututu mevcudenin tarihi tesliminden iti
baren müddet» imtiyaziyenin hitamına kadar mah be mah tediye olun
mak üzere senevi Nafıa Nezaretinin emrine kilometre başına altın olarak 
üç yüz kuruş ita edecektir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik hususat-

dan bulunduğundan demiryol ile müteferriatına muktazi olan araziden ve 

demiryola muktazi taş ve kum ocaklarından efrad uhdesinde bulunan* 

yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz esbabı arazi ile uyuşama-

dığı halde istimlâk kanununa tevfiki muamele edecektir. Ve hini ameli

yatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller Hükümeti mahalliye ma

rifetile sahibi imtiyaz tarafından eshabına tazminat verilmek şartile 

muvakkaten istimal olunabilecektir. Demiryol ile müştemilâtının tesisine 

muktazi olacak işbu arazi dahilinde arazii ermriyei haliye bulunduğu 

takdirde sahibi imtiyaza meccanen terk olunacak ve hattın iki tara

fında beşer kilometre mesafede arazii emiriyei haliye olduğu ve anın 

meyanında taş ve kum ocakları küşadına elverişli mahaller bulunduğu 

takdirde inşaat müddetince meccanen sahibi imtiyaza terk olunup fakat 

bedel imalât ocak mahalleri kapatılacaktır. Ve zikrolunan taş ve kum 

ocaklarını sahibi imtiyaz demiryolun işletilmesi müddetince istimal et

mek ister ise nizamatı mahsusasına tevfiki hareket ile beraber iktiza eder» 
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vergis ini dahi tediye edecektir. Ve muvakkaten is t imal i lâzım gelen y e r 
le r in dahi imalât müddetince b i lâ ücret ist imal ine müsaade olunacaktır . 

Balâda beyan olunduğu veçhile ş imendi fer in inşaatı i ç in muk taz i 
o l up is t imlâk edilecek o lan arazi ve taş ocaklarımın vüsat i ' lüzumu s a h i h i 
derecesinde o lup ondan ziyade olamayacaktır, İs t im lâk i arazi muamelesi 
N a f ı a Nezaretinin taht ı nezaretinde icra olunacaktır . 

Madde 7 — inşa olunacak demiryo lun hututu asliyesi ş imd i l i k tek 
hat o larak yapılacak ve fakat arazi ç i f te hatta k â f i derecede tay in oluna
cak ve ha t t ı cedidin senevî beher k i lometrenin hası la t ı gayr i safiyesi 
otuz b in f ranga ba l iğ o lduğu halde Hükümet i Seniyenin i k inc i hat t ın 
inşasını talebe hakk ı olacak ve sahibi imt iyaz dahi kendi masar i f ine ©Ja-
rak inşasına mecbur bulunacaktır . 

Madde 8 — Demiryo lu ve müteferr ia t ın ın inşaatı ipt idaiyesî i ç in 
gerek memal ik i Devlet i A l iyeden ve gerek d i ya r ı ecnebiyeden celb ve 
tedarik olunacak alât ve kereste ve demir ve maden kömürü i le makine 
ve edevat vesair levazımat her nevi dah i l î vergiden ve her gûna güm
rük resminden muaf tutulacağı g ib i demiryolun işlet i lmesi iç in hariç
ten celb edilecek kömürden dah i hatt ın küşadmdan i t ibaren yalnız i p t i -
daki on beş sene zarf ında gümrük resmi alınmayacak ve demiryo lun 
müddet i imtiyaziyesi zarf ında arazi ve sermayesile var idatı üzerine b i r 
gûna vergi tarh Olunmayacak ve işbu mukavelename i le merbut şart
name damga resminden vareste olacaktır. Sahibi imt iyaz taraf ından 
meydanı tedavüle çıkarı lacak her nevi tahvi lât ve hisse senedanndan 
dahi hiç b i r resim ahz ve ist i fa olunmayacaktır. Şirket işbu maddede 
tadat o lunan muaf iyattan başka kâf fe i muamelâtında damga resmine 
tâb i olacaktır. 

Gümrük resminden muaf iyet i balâda beyan olunan alât ve edevat 

ve eşyayı saire alelûsul rüsumat memur lar ı taraf ından badelmuayene 

imra r ına ruhsat veri lecektir. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz demiryolun inşasile tami r i iç in lâzım 
gelen keresteleri nizamatı ma'bsusasına tevf ikan civar mahal ler i m i r i 
ormanlar ından kat edebilecektir. 

Madde 10 — B i r k ıs ım ameliyatın i kma l i sahibi imt iyaz taraf ından 
ihbar o lundukta Na f ıa Nezareti tarafından mansub b i r fen komisyonu 
mar i fe t i le bi lmuayene ikt iza eylediği halde muvakkaten ahz ve kabul 
olunacak ve kabulü muvakkat tar ihinden i t ibaren b i r sene sonra yine b i r f e n 
komisyonu mar i fet i le ameliyatı vakıa tekrar b i r muayene kaidei fenne 
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muvafık ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde 
işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti tarafından 

katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. Sahibi imtiyazın hattın bir
birini müteakib olan beher kısmının ameliyatını ikmal ettikçe bunları 
muvakkaten kabul ettirdikden sonra küşad ederek işletmeye hakkı ola
caktır. Beher kısmının tulü lâakal yirmi kilometre bulunacak ve her hal
de bir mevkife müntehi olacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferriatını ve alât ve ede
vatı sabite ve müteharrikesini müddeti imtiyaziye zarfında masarifi kendi
sine aid olanak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir. Ak
si hal vukuunda şartnamenin 16 nci maddesi mucibince muamele oluna
caktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz yolun umuru zabıtasına ve hüsnü mu
hafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim 
olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti al i ye ye tevfiki hareket etmeye 
mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi yolun bir kısmı veya mec
muu üzerinde nakliyat tatil olunduğu halde Hükümet masarif ve zarar 
ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun muvakkaten işledilme-
sini temin için şartnamenin 16 nci maddesine tevfikan tedabiri lâzime 
ittihaz edecektir. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz demir yolun beher kısmının muvak
katen kabul olunduğu tarihden itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına 
kadar İzmir Kasaba ve Alaşehir hattile şuabatını şimdiki tarifesine tev
fikan ücret aıhzedecektir. Hasılat 29 uncu maddede temin olunan meba
liğin tesviyesine kifayet etmediği takdirde Hükümeti seniye sahibi imti
yaz olan şirketi badel istima tarifelerin noksanının kısmen veya tamamen 
iesviyesi için muktazi olan hadde terfiini emir buyurmak selâhiyetini 
haiz olacaktır. 

Madde 14 — Gerek esnayı muharebede ve gerek evkatı sairede ya 
müçtemian veya münferiden vuku bulacak asakiri berriye ve bahriye ile 
edevat ve levazımatı harbiye ve mahpusin ve mahkûmin ile sair memur
ların ve posta çantalarının sevkiyat ve nakliyatı hakkında şartnamenin 
beşinci faslında gösterildiği veçhile amel ve hareket olunacaktır. 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için kasa-
•ba hattının istirdadı tarihine değin merbut şirket nizamnamesi esasına tev-
-fikan Osmanlı bir anonim şirketi teşkiline mezun ve mecburdur. 

Madde 16 — Kasaba kumpanyasından istihsal olunacak ibraname
nin Hükümeti seniyeye takdimi ve kasaba hattının istirdadı zımnında 
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üçüncü maddede zikrolunduğu veçhile bir sureti tesviyenin husulü ha
linde sahibi imtiyaz bir kefalet akçesi tevdiinden muaf bulunacağından 
mukaddema tevdi kılınan 300,000 frank kefalet akçesi nezdi Hükümeti 

seniyede kalacak ve kasaba hattının istirdadına dair 3 üncü maddenin 
ahkâmından neş'et eden taahhüdat mösyö Nakel Makers tarafından ifa 
olunduğu anda mezkûr kefalet akçesi iade kılınacaktır. 

Madde 17 — Devleti aliye müddeti imtiyaziyenin otuz senesinin in-
kızasmdan sonra her vakit İzmir ve Kasaba hattının işletme umurunu 
be tekrar ele almak ve işbu mukavelename ile imtiyazı verilen yolu mu
bayaa etmek salâhiyetini haiz olacaktır yol hangi senede iştira oluna
cak ise ondan evvelki beş sene zarfında kilometre başına hasılatı gay

ri safiyenin mikdarı mutavassıtı bulunarak yüzde ellisine müsavi bir 
meblâğı müddeti imtiyaziyenin hitâmına kadar her sene sahibi imti
yaza ifa edecek ve meblâğı mezkûr İzmir ve Kasaba ve Alaşehir ile 
şuabatı için yirmi dokuzuncu maddede tayin olunan mebaliğden ve 
diğer hatlar için dahi kilometre başına senevî 11,500 franktan dûn 
olmayacaktır. 

Yolun Devlete teslimi ve eşyanın mubayaası ve levazımatı mev-
cudenin iştirası hususunda şartnamenin 19 uncu maddesinde gösteril
diği veçhile muamele olunacaktır. Ancak Hükümeti seniyenin kasaba 
hattı ve şuabatı da malı olup hüsnü halde olarak iadesi lâzım gelen 
alât ve edevat müstesna olacaktır. 

Madde 18 — İmtiyaz müddeti münkaziye oldukta Devleti aliye 
sahibi imtiyazın demiryol ile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde 
bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve demiryol ile müteferriatımn 

hasılatından istifade edecektir her gûna düyun ve taahhüdattan vareste 
olmak şartile yol ile müteferriatımn Devlete teslimi ve edevat ve le-
vazımatın sureti mubayaası şartnamenin 20 nci maddesinde münderiç 
ahkâma tâbi olacaktır ve ancak 17 nci maddede istisna edilen alât ve 
edevat bu maddenin ahkâmı haricinde kalacaktır. 

Madde 19 — Demiryol memur ve müstahdemleri Hükümeti seni
yenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklardır ve cümlesi fes 
giyecekler ve mümkün mertebe tebaai Devleti aliyeden intihap oluna
caklardır. 

Madde 20 — Sahibi imtiyaz nizamatı mevzuasma tevfiki hareket 
etmek ve bir gûna imtiyaz ve inhisarı tazammun etmemek şartile de
miryolun hattı mutavassıtından itibaren her iki tarafında yirmişer 

T. 1 C. 6 F. 85 
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kilometre budu mesafeden taharri ve keşfedeceği madenleri imal ede
bilecek ve merbut olduğu nezarete müracaat ederek nizamı dairesinde 
hatta civar olan ormanlardan hatap ve kömür ve kereste kat ve imali 
gibi muamelâtta bulunmağa salâhiyeti olacaktır. 

Madde 21 — Devleti aliye demiryolun hututu asliyesile şuabatı-
nın lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbab
da vukubulacak masarif Devlete aid olacaktır. 

Madde 22 Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı atika Dev
letçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat sahibi imtiyaz bu hu-
susda istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden müstağni buluna
caktır. 

Madde 23 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın şehrî cedvellerini 
Nafıa Nezaretine takdim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin 17 
nci maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eyleyecektir. 

Madde 21 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru tahak
kuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalâta 
mübaşeret etmediği \eya başlayıpta ikmal eylemediği veya umuru nak
liyeyi tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbais sair baş
lıca taahhüdatını icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt 
olacak ve bu halde şartnamenin 18 inci maddesinde gösterildiği veçhile 
demiryolun muvakkaten işledilmesi için tedabiri lâzime ittihaz olunacak 
ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud 
olan kefalet akçesi dahi tarafı Devletten zabtedilecektir. 

Madde 25 — Sahibi imtiyaz Devletçe lüzum görünecek demiryol 
ebniyesi derununda tarafı Devletten mansub demiryol komiserleri ve 
gümrük ve posta ve zabıta memurlarının ikametlerine muktazi odaları 
meccanen tahsis etmeye mecburdur. 

Madde 26 — Sahibi imtiyaz masarifi kendisine aid olmak üzere 
demiryol boyunca telgraf direkleri ve telleri rekz ve temdid edebile
cek ve fakat bunları demiryola taallûku olmayan muhaberatı hususi
yede istimal edemiyecektir Devleti aliye demiryol boyunca bir telgraf 
h a t t ı temdid edecek olur ise sahibi imtiyazın telgraf direklerine rabt 
edebilecek ve bu direkler kifayet etmediği takdirde yolun muamelâ
tına sekte getirmeksizin kendi masarifi ile demiryol boyunca başkaca 
direkler rekz eyleyecek ve Devlet telgraflarında bozukluk olduğu müd
detçe mevkiflerde telgrafhane memurları bulundurularak kezalik yo
lun muamelâtı sektedar olmamak üzere yalnız mühim ve müstacel olan 
muhaberatı resmiyeyi demiryol telgrafı ile teati ettirebilecektir. 
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Madde 27 — Sahibi imtiyaz mücerred demiryola müteallik mek
tup ve çantalarını Posta Nezaretine bir gûna resim vermeksizin ve alel
usul posta memurları tarafından muayene olunduktan sonca kendi 
vesaiti nakliyesile nakledebilecek ve demiryolun inşasına ve hüsnü hal
de muhafazasına ve işledilmesine muktazi olan alât ve edevat ve yağ 
ve kömür ve saire gibi sarf ve istihlâk olunacak mevaddı saircyi dahi 
bilâ ücret nakletmek hak ve salâhiyetini, haiz olacaktır. 

Madde 28 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına kaim ola
cak anonim şirketi Osmanlı olacağından bittabi işbu . mukavelename 
ile merbut şartnamenin, icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden do
layı Devleti aliye ile sahibi imtiyaz veya şirket beyninde veya .sahibi 
imtiyaz ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her 
nevi ihtilâfat ve deavi Şûrayı Devlette ve hukuku adiyeye müteallik 
deavi dahi işin aid olduğu mahakimi Osmaniyede rüyet ve fasl edile
cektir. Şirket tabiiyeti hasebile devairi resmiye ile lisanı türkî ile mu
habere edecektir. 

Madde 29 — Mösyö Nakel Makersin Kasaba kumpanyasından bil is
tihsal Hükümeti seniyeye takdim olunacak ibraname için mezkûr kum
panyaya tediye edeceği mebaliğe karşılık olmak üzere tarafı Hükümeti 
seniyeden mumaileyhe Izmirden Kasabaya kadar olan hat ile şuabatı için 
doksan dokuz senenin inkizasına kadar senevî iki milyon üç yüz on bin 
frank bir meblâğı maktu temin buyrulur işbu meblâğı maktuu senevî 
mezkûr hat ile şuabatının mumaileyhe teslimi gününden itibaren bed 
edecektir. Şayet mezkûr hatların temini istirdadı zımnında Hükümeti 
seniyenin Kasaba kumpanyasına karşı olan ahvali maliyesinin muayyen 
olan mikdarJar dairesinde olarak esbab ve vesaili saire ile tesviyesi husu
sunda Hükümeti seniye ile Mösyö Nakel Makers beyninde ittihadı ef
kâr hasıl olduğu takdirde hattı mezkûr ile şuabatı için mumaileyhe te
diye buyrulacak meblâğı maktuu senevî doksan dokuz sene zarfında itfa
sı için lâzım gelen resülmale mahsub akçesi dahil olduğu halde senede 
yüzde altıdan hesab edilerek hatların istirdadile hüsnü hale vaz'ı için 
anın tarafından tediye olunacak mebaliğ üzerine tayin ve tediye kılı
nacaktır ve işbu mebaliği seneviye mumaileyh tarafından tediye olu
nan mebaliğin tarihi tediyesinden itibaren bilhesab cari olacaktır. 

Ve yeniden inşa olunacak hat için dahi kilometre başına senevî se
kiz yüz otuz Osmanlı altını yetmiş altı kuruş hasılatı gayri safiye temin 
buyrulur hasılatı mezkûrenin haddi vasatisi sekiz yüz otuz Osmanlı al
tını yetmiş altı kuruşu tecavüz ettiği anda fazlasının yüzde yirmi beşi 
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Hükümeti seniyeye aid olacak ve hasılatı gayri safiyei mezkûre kilomet
re başına dokuz yüz altmış yedi Osmanlı altınını tecavüz ettiği tak
dirde kilometre başına yirmi iki Osmanlı altını ile dokuz yüz altmış 
yedi Osmanlı altınından fazlasının yüzde kırkı Hükümeti seniyeye ita 
olunacaktır. îta buyurulacak teminat inşa olunacak beher kısım hattın 
yevmi küşadmdan itibaren cari olacaktır. 

Tarafı Hükümeti seniyeden bir meblâğı maktuu senevi temin buy
rulmuş olan İzmir Kasaba Alaşehir hattı ile şuabatına gelince bunları 
işletecek olan şirket hasılatın mecmuunu kabzedecek ve ibtidaki elli sene 
zarfında hasılatı mezkûrenin yüzde ellisi işletme masrafına karşılık ol
mak üzere kat'iyen şirketi merkumeye ve diğer yüzde ellisi Hükümeti 
seniyeye aid olacağı gibi kalan 49 sene zarfında hasılatı gayri safiye-
nin yalnız yüzde kırk beşi mezkûr şirkete ve yüzde elli beşi Hükümeti 
seniyeye aid olacak ve balâda zikrolunan mebaliği malötuai seneviye 
Hükümeti seniyeye aid hissesi hasılattan ifrazolunaca'ktır ve şayet Hükü

meti seniyeye aid hissesi hasılat mebaliği seneviye! mezkûrenin tes
viyesine kifayet etmez ise noksanı düyunu umumiye idaresi marifetile 

hatların geçtiği sancakların varidatı öşriyes-inden bil-
ifraz ikmal olunacaktır. 

Tarafı Hükümeti seniyeden kilometre başına sekiz yüz otuz Os
manlı altını yetmiş altı kuruş hasılatı gayri safiye temin buyrularak 
müceddeden inşa olunacak hatta gelince işletme hasılatı temin olunan 
mikdara baliğ olmadığı takdirde noksanı yine düyunu umumiye idaresi 
marifetile hattın sancaklarının varidatı öşriyesinden 
bilifraz ikmal olunacaktır. 

Balâda mezkûr sancakların aşarı düyunu umumiye idaresinden man
sub bir memur muvacehesile müzayedeye vazedildikte işbu müzayedede 
takarrür edecek bedel için temin olunan mebaliğin yekûnunu tecavüz 
etmemek şartile mültezimler tarafından verilecek taahhüd senedleri 
mezkûr sancaklarda bulunan düyunu umumiye idaresinin sandıkları 
emrine tediye olunmak üzere tanzim olunacak ve bedeli mezkûr doğ
rudan doğruya salifüzzikir sandıklara teslim kılınacaktır. Kilometre ba
şına balâda gösterilen mikdarı hasılatın ikmali için senevi Hükümeti 
seniyeden tediyesi taahhüd buyrulan mebaliğ düyunu umumiye idaresi 
marifetile bedeli mezkûrdan bilifraz sahibi imtiyaza tediye ve bakisi 
Hazinei celileye »eslim olunacaktır. 

Madde 30 — Hattı cedidin kilometresi başına isabet eden mikdarı 
hasılatın hattı mutavassıtı tayin edilebilmek için inşa olunacak hattın 
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aksamı birer birer küşad olundukça işledilen aksamı muhtelifesinin ha
sılatı birleştirilecektir. Hasılatı gayri safiyenin mikdarı vasatisi bu veç

hile tayin olunduktan sonra temin olunan mebaliğin ikmali için varidatı 
öşriyeden Hükümeti seniyenin hesabına olarak düyunu umumiye ida
resi marifetile tediye olunacak meblâğın tayini kemmiyeti hususunda 
mezkûr mikdarı vasati esas ittihaz olunacaktır. 

(Madde 31 — Sahibi imtiyaz kilometre başına tarafı Devletten te
min buyrulan mikdarı hasılatın ikmali için lâzım gelen meba'liğan tale
bine esas olan ve komiser tarafından tetkik ve tasdik olunmak lâzım 
gelen hesabatı beher sene şehri kânunusanide Ticaret ve Nafıa Nezare-
tile' düyunu umumiye idaresine ita edecektir. 

Hesabatı mezkûrenin tarihi itasından itibaren mürur edecek iki 
ay müddet zarfında sahibi imtiyazın matlubu bulunduğu tahakkuk 
edipte ana derhal tediyesi lâzım gelen mebaliğin canibi Hükümeti se-. 
niyeden düyunu umumiye idaresine bildirilmesi taahhüd buyrulur. 

Madde 32 —- Kasaba hattı ibra tarikile istirdad olunduğu halde 
Mösyö Nakel Makers iki sene müddet zarfında masarif ve zarar ve ha
san kendisine aid olmak üzere her gûna imalâtı tevsiiye ve tanzimiye 
ve tamiriyeyi icra ve ezcümle taban ağaçları ile demir çubukları teb
dil ve bunun için iki milyon beş yüz bin franka kadar sarf eylemeği 
taahhüd eder hattın kendisine teslimi tarihinden itibaren mezkûr iki 
sene müddet zarfında şirket mezkûr tamirat ve tanzimat için muayyen 
olan mezkûr iki milyon beş yüz bin frankı sarf ettiği halde Hükümeti 
seniyeye takdim olunacak ve anın tarafından tasdik buyrulacak defa
tire tatbikan hakikaten sarf olunduğu tahakkuk eden meblâğ ile mezkûr 
iki milyon beş yüz hin frank arasındaki fark Hükümeti seniyeye tes
lim olunacaktır. Tevsiat ve tanzimatı cedidenin haritalan hatlann sa
hibi imtiyaza teslimini müteakib bir sene zarfında takdim olunacaktır. 

Madde 33 — Birbirini müteakiben beş sene zarfında hasılat suveri 
muhtelifede temin buyrulan mebaliği tecavüz ettiği takdirde Hüküme
ti seniye ile sahibi imtiyaz olan şirket bilmüzakere ve bilittifak meba
liği mezkûrenin teminine hasredilen varidatı öşriyenin Hazinei Devlete 
ricatı esbabını taharri edecekler ve ancak bu sırada ihraç olunacak 
tahvilâtın temin olunan mebaliğden herhalde ve ezber cihet istifade 
hakkı muhafaza edilecektir. 

İşbu mukavelename iki nüsha olarak bittanzim imza ve teati kı
lınmıştır. 

Tarihi teati fi 5 şaban sene 1310 ve fi 10 şubat 1308 
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Şar tname 

BıRtNCÎ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât re edevat, 
beyanındadır 

Madde I — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında 
demiryolun inşası ve işledilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve 
inşaatı irra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin 3 üncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı 
atiyeyi muhtevi olacaktır şövleki demiryolun güzergâhını ve mevkif-
lerin mahallini ve ihtiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mevkiini mü
beyyin beş binde bir mikyasında bir haritai umumiye işbu haritaya 
demiryolun hattı mutavassıtından itibaren bir kıt'a maktaı tulânisi ile 
bazı mahallerin maktaı arzanisi ve meyillerinin cedveli ile en mühim 
olan imalâtı sınaiyenin maktaları ilâve olunacaktır zikrolunan mak
taı tulânî tul itibarile beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir 
mikyasında tanzim olunacak ve demiryolun derecei irtifaı dahi der
yanın sathı mutavassıtına nisbetle tayin kılınacaktır. îşbu maktaın al
tına ufka muvazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde demiryolun 
mebdeinden itibaren biner metre olarak mesafeler ve ikinci hat üze
rinde iniş ve yokuşların tulile derecei meyelânı ve üçüncü hat üzerinde 
kıtaatı müstakimenin tulü ve hututu münhaniyenin müstakimen imti-
dadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü gösterilecektir. 

Madde 3 — Demiryol imalâtı tek hat olmak üzere icra olunacak
tır. 

Madde 4 — Demiryolun arzı demir çubukların iç taraflarından 
itibaren bir metre dört yüz otuz beş milimetreden bir metre dört yüz elli 
beş milimetreye kadar olacaktır ve yan taraflarının yani demir çubuk
ların dış tarafı ile tesviye kumunun zaviyei ulyası beynindeki mahal
lerin arzı tek Hat için bir metre ve çifte hat için iki metre olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz imalâtın hüsnü halde muhafazası ve 
demiryol ile tesviyei türaba lâzım olan toprağın ihracında hasıl olan 
çukurların tanzif ve tathiri ve suların cerevanı için iktiza eden hendek 
ve su yolları ile yan satıhlarım inşa eyleyecektir ve tesviye kumu kırk 
santimetre yüksekliğinde döşenecektir demirden mamul taban ağaçları 
istimal olunduğu ve ahvali arazi müsait bulunduğu halde bu irtifa 
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otuz santimetreye tenzil kılınabilecektir tesviye kumunun altındaki tes
viyei turabiyenin sathı âlâsının ara beş buçuk metre olacaktır fakat 
i?bu derecei arz hattın müşkil olan aksamında veya demirden ma
mul taban ağaçları istimal olunduğu takdirde beş metre on santimet
reye tenzil olunabilecektir ve balastın muhafazası zımnında tertib olu
nacak divarcıklar kârgir imalât veya sert kayalar üzerinde yapılan 
mahallerde dört buçuk metreye tenzil edilebilecektir. 

Madde 6 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini yekdiğerine 
rabt eden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru iki yüz yetmiş beş metreden 
aşağı olmayacaktır ve birbirine muhalif cihetlerde bulunan kıtaatı mün-
haniye arasında yüz metre tulünde bir haatı müstakim bırakıldığı mi
sillû işbu münhaniler kıtaatı müstakimeye (parabol) 1er yani kat'ı mü-
kâfi kavislerile rabtedilecektir bu parabolün bir nısfı müstakim olan 
kıt'adan itibaren tertib olunacaktır rabıt parabollerinin mebde ve münte-
hası arasında kalacak müstakim kıt'alar on metreye tenzil olunabi
lecek ve ancak bu husus inhinanın nısıf kutru mikdarı akal olarak tulen 
üç yüz metreye iblâğ olunmak ve sair ahvalde mümkün mertebe tulu tez-
yid edilmek kayıdlarına muallâk bulunacaktır. 

Madde 7 — Demiryolun iniş ve yokuşları meyillerinin nihayet de
recesi metre başına yirmi beş milimetre tayin olunmuştur birbirini mü-
teakib olan iki yokuş beyninde nısıf kutru bin metreye müsavi amudî 
inhinalar olacaktır nısıf kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş 
ve yokuşlar mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır sahibi imti
yazın işbu madde ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkında icrasını fai
de! i addedeceği tadilâtı yani hasbelmevki müşkilâtı azimeye uğranıla
cak aksamdan nısıf kuturlann tenzilini ve iniş ve yokuşların meylinin 
tezyidini Devleti Aliyeye arz ve teklif etmeye salâhiyeti olup fakat işbu 
tadilât Hükümeti Seniye tarafından kabul olunmadıkça mevkii icraya 
konulamiyacaktır ve bir de umum hatta tevekkuf zamanlan dahil oldu
ğu halde katarların hini hacette bilhesap vasati saatte otuz beş kilometre 
mesafe kat edebilecek sür'atte hareketlerine şu tadilât mani olmayacak
tır. 

Madde 8 — İhtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hatları kifayet 
miktarı olmak lâzım gelecek ve bunlar sahibi imtiyazın teklifi üzerine 
canibi Hükümeti Seniyeden tayin olunacaktır fakat şurası mukarrerdir
ki mevkifler beyninde olacak mesafei vasatiye lâakal yirmi kilometre 
olacaktır hututu ihtiraziyenin tulü dahi ihtiraz hattının tevakkuf işa
retli kazıktan itibaren üç yüz metreden noksan olmayacaktır maktaı 
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tulânide ileride mevkifler inşaası melhuz olan mahallerde münasib tulde 
ufka muvazi satıhları gösterilecektir. 

Madde 9 — Demiryol hattı bir mahalde ahalinin amedi şüddü zım
nında ihka ve muhafazası lâzım gelen adi yolları keserek geçecek olursa 
arazinin ahvaline göre demiryolun ya altından veya üstünden veya sathı 
zeminle müstevi geçitler tesis olunacaktır demiryolun bir adi tarik üze
rinden köprü ile geçirilmesi lâzım geldiği halde inşa olunacak köp
rünün gözünün vüs'ati ahvali mevküyeye göre sahibi imtiyazın teklifi üze
rine Devletçe tayin olunacak ve yolların ehemmiyetine göre üç metreden on 
metreye kadar olabilecektir kemerli köprülerin yolun sathından itibaren 
kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal beş metre ve demirden veya ağaç
tan ufkî kirişler ile yapılmış köprülerin kirişleri altından itibaren irtiaı 
lâakal dört metre otuz santimetre ve köprülerin korkuluklarının ara
sındaki arzı tek hat için dört buçuk ve çifte hat için sekiz metre olacak
tır. 

Demiryolun bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde o tarikin 

altına yapılacak köprünün korkuluklarının arasındaki arzı ahvali mev
küyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmiyetine göre üç metreden 
on metreye kadar olabilecektir. 

Köprülerin ayaklarının arası yani gözü tek hat için lâakal dört 
buçuk ve çifte hat için sekiz metre genişliğinde olacak ve katarların geç
mesi için bırakılacak irtifa demir çubukların sathından itibaren tavana 
kadar akalli dört metre seksen santimetre olacaktır demiryol turuku adi
yenin sathına muvazi olarak geçecek olduğu halde demir çubuklar tu
ruku mezkûre üzerine adi arabaların mürur ve uburuna hiç bir veçhile 
mani olmamak üzere çıkıntı ve çukur olmayarak döşenecektir turuku 
adiye üzerine yapılacak geçitlerden mürur ve uburun kesreti sabit ol
maktan naşi Hükümetçe lüzum görünecek geçitlerde parmaklık inşa 
ve bir bekçi ikame edilecektir esnayı ameliyatta eskiden mevcud olan 
yolların mevkilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek lâzım ge
lirse tebdil ve tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli 
ehemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının niha
yet derecesini tecavüz etmeyecektir her halde hem zemin geçitlere sular 
hatta doğru cereyan ettiği cihette demiryol ile adi tarikin arasında lâ
akal on metre tulünde ve milimetre başına nihayet iki santimetyeri teca
vüz etmemek üzere inişler inşa ve tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz demiryol ameliyatile cereyanına halel 
g e l m i ş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine ola
rak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf edeceği 
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nehir ve çaylar ve cetveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne tet-
bikan medahil ve meharici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Neza
reti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cinsinden 
devat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin ve 

müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket ey
leyecektir akar sular umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine 
inşa olunacak küçük ve büyük köprüler ile su yolları kâşgir olarak ve
ya demirden tesis edilecek ve kereste yalnız temeller ile köprü döşeme
leri ve taban ağaçları için istimal olunacaktır. 

İttisal on metreye ve ziyadeye baliğ olan bilcümle köprüler 
resimlerile beraber Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim Olunacak pro
grama tevfikan hattın kabulünden evvel berveçhi mutat tecrübe edile
cektir köprülerin hesabatı İzmitten Ankaraya kadar olan hat için kabul 
olunan esasa tevfikan tanzim olunacaktır demir çubuklar ile edevat ve 
levazımatı sairei insaiye iyi cinsinden ve dayanıklı ve kullanılacak işlere 
elverişli olacaktır demir çubukların demirden mamul olduğu halde be
her metresi cıvatalarile beraber otuz dört kilogram ve çelikten mamul 
olduğu takdirde otuz kilogram sıkletinde ve (Vinyol) usulünde ola
caktır. Birbirini müteakib vazolunacak iki (travers) arasındaki fasıla 
mihverlerden itibaren doksan santimetreyi tecavüz etmeyecektir. 

Demir çubuklarm yekdiğerine raptolunacak mahallerinin taban 
ağaçları üzerine tesadüf etmemesi ve mahalli iltisakların birbirine muvazi 
olmaması caiz olup fakat çubukların birbirine merbut olacağı noktalar 
iki travers arasına tesadüf eylediği halde taban ağacının haddi vasatın
dan itibaren otuz üç santimetreyi tecavüz etmeyecektir. Ebniye ile mev-
kif ve kulübelerin cezamet ve tertibat ve sureti inşaatı tamam ile lüzu
mu hakikiye ve usu! ve adattı memlekete muvafık olacaktır <mevkiflerin 
ebniyesi taştan veya tuğladan olacak ve üzerleri dahi kiremit ve taş veya
hut diğer bir maden ile örtülecektir. Toprak imlâsile tesviye olunan ve 
turab hafrile yapılan mahallerin ve tasviyei türaba lâzım olan toprağın 
ihracında hasıl olan çukurların sathı maillerinin derecei «meyelânı hi
ni inşaatta iktizai mevkie göre ve sahibi imtiyazın talebi üzerine Ticaret 
ve Nafıa Nezareti veya memurları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ih
tiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demiryolun üzerinde ve altın
da yapılacak büyük ve küçük köprüler ile su yollarının ve sathı zemin 
geçtilerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve heyatını mübeyyin ve meşruh 
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bir cetvel rabtedecektir. Mevkifler ile imalâlı sınaiyenin haritaları iki 
yüzde bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Demiryolun kura ve kasabata ve mevkiflere tesadüf 
eden aksamında hattın ilki cihetine Ikuru duvarlar ve parmaklıklar inşa
sile arazii müravireden tefrik olunması lâzım gelecektir. 

Madde 14 — Demiryolun güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin 
üzerinde kazıklar rekzile tayin kılndıktan sonra mukavelenamenin al
tıncı maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve ımüteferriatının tesisine lü
zumu olan arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olu
nacaktır. Aarazinin teslimi muamelesi iki mah müddet zarfında 
canibi Hükümeti seniyeden icra buynılacaktır. fşbu arazinin haritası 
iki binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 15 - - Demiryolun inşaatı kamilen hitampezir olduktan son
ra sahibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere demiryol 
aksamının ve müştemilâtının arazisini aılâlkadar olan arazi sahipleri 
hazır oldukları halde tahdid ve (kadastro) usulüne tevfikan haritasını ter
sim ve vazı alâim edecek ve bundan başika yapılmış köprü ve imalâtı 
sınaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasını Hükümet me
murlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde 
tutulacak (Proseverbal) lerin birer sureti musaddakaslnı Ticaret ve 
Nafıa Nezaretine takdim eylevecektir. 

îşbu tahdidi araziden ^onra demirvolıın aksamı mütemmimesinden 
olmak üzere mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid 
edilerek mezkûr haritada ve proserverballerde işaret kılınacağı gibi 
marülbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi 
Ticaret ve Nafıa Nezaretindeki deftere kayıt ve ilâve edilecektir. 

tKÎNCl FASIL 

Hattın hüsnü halde muhajazasile işledilmesi 
beyanındadır 

Madde 16 — Sahibi imtiyaz demiryol ile müteferria tını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü halde ve emniyetbahş 
olacak bir surette bulundurmağa ve kaza vukuunu icab ettirir bilcümle 
esbabdan muhafaza etmeye itina edecektir. 

Sahibi imtiyaz taralından işbu taahhüdatın ifasında teehhür ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ih
tar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipte icabını icra et
mediği surette masarif sahibi imtiyaza aid olmak üzere yolun hüsnü 



hale vaz'ı için canibi Hükümetten idaresine vaziyet olunarak tamiratı 13-
zıme icra ve bu uğurda vuku bulacak masarif hattın hasılatından istifa 
olunacak ve kifayet etmezse sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 — Sahihi imtiyaz demiryolun her nevi hasılatını mübey
yin mah be mah bir kıt'a defter tanzim ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
takdim edecektir. Hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak 
defterde yolcular ile emtianın naklinden münbais hasılatı gayri safiye 
ile beraber demiryolun bilcümle varidat ve hasılatı sairesi dahi göste
rilecektir. Nakliyatı askeriyeye aid olup berveçhi peşin tesviye edil
meyen ücuratın başkaca beher ay bir kıta cetveli tanzim olunarak ücu
ratı mezkûre tahsil olunduktan sonra yekûnu hasılatı gayri safiye ımeya-
nma idhal kılınacaktır. 

LÇÜNCÜ FASIL 

İmtiyazın feshi ile yolun tarafı Devletten mubayaası 
hususlarında ve inkizayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin yirmi dördüncü 
maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt 
olduğu halde ol vakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olu
nan edevat ve levazımata ve mubayaa olunan araziye bedel tayin olu
narak müzayedeye konulacak ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerin
de takarrür ederse anın marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imti
yazın taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede takarrür edecek bedelden müzayede masarifi tenzil 
kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılına
caktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce tak
dir 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 sakit olan sa
hibi imtiyaza hiç bir bedel tayin olunmaksızın Devletin malı olacak ve 
keflet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı Devletten zabt 
olunacaktır. 

Madde 19 — Devleti aliye mukavelenamenin on yedinci maddesi 
(mucibince demiryolu mubayaa eylediği halde hattın ol vakit mevcud 
bulunan ve işledilmesi için iktiza eden vagon ve lokomotif ve toprak 
arabaları ve mahrukat ve cem edilen malzeme vesair eşyayı menkulesi-
nin kâffesini muhamminlerin takdir edecekleri bedel mukabilinde iştira 
edecektir. 
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Madde 20 — İmtiyaz müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiyaz 
demiryol mevkifleri ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus mahalleri ve 
müfettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve 
sahil makinaları ve alelûmum bir sureti mahsusada umuru nakliyeye 
mahsus olmayan sair eşyayı gayri menkuleyi hüsnü halde olarak bilâ 
bedel ve her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile Dev
lete devr ve teslim edecektir. Makine ve lokomotif ve vagon ve araba 
ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve mahrukat ve cem edilen malzeme ve her 
nevi levazımat gibi hattın işletilmesi için lâzım gelen eşyayı menkuleye 
gelince Hükümeti Seniye bunları «rahamminlerin takdir edecekleri bedel 
mukabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki Devletin mubayaa ede
ceği levazımat demiryolun altı ay işletilmesi için muktazi olan mik
darı mütecaviz olmayacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel demiryolun hüs
nü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılır ise sahibi imtiyaza 
bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi 
görülmezse Hükümet derhal demiryolu ve müteferriatmı yedi idaresine 
alarak sahibi imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzimeyi icra ile yolu 
hüsnü hale vazetmeye salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tami
rat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve 
noksan zuhur ederse ikmal ettirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yolcu ve emtiadan alınacak ücurat ile şeraiti müteferriası 
beyanındadır 

Madde 21 — Mukavelenamenin 13 üncü maddesi mucibince sahibi 
imtiyazın istifa etmeye mezun bulunduğu ücuratı nakliye tarifesi ber-
veçhi ati beyan olunur. 

Atiyüzzikir tarifeler nihayet derece olup bunlar tarafı Devletten 
ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edilemiyecektir. Fakat ta
rifelerde tayin kılınan nihayet mikdarlar tenzil olunduktan sonra bir 
mah evvel ilânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar edilmedikçe be tek
rar nihayet derecelere terfi edilemiyecek ve ancak tarife tenzili halinde 
3 gün evvel ilân olunacaktır. Tarifelerde muayyen olan ücuratın kâf-
fesi kilometre hesabile kat edilecek mesafeye göre ahz ve istifa olunur 
mikdarı akal olarak istifa olunacak ücurat lâakal sekiz kilometre iti-
(beri'ie hesap edilir. 

Mahallinde badelvürud tediye olunacak emtia bedelini sahibi im-
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tiyaz mürselünileyhten istifa etmedikçe bu bedel kendisinden taleb olu
namaz ve bu .makule emtia bedelâtınm tahsili için sahibi imtiyaz tara
fından yüzde iki kumüsyon ahzolunacaktır. 

BİRİNCİ TARİFE 

Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiatı yolcu 
ve mahlut katarlar. 

Birinci mevki İkinci mevki Üçüncü mevki 
Para Para Para 
29 23 17 

Birinci ve ikinci mevki arabalarından mürekkeb seyri seri kata-

rile nakledilen yolculardan balâda muharrer tarifeden yüzde otuz zi
yade alınacaktır. 

Üç yaşma kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kucağında 
götürülmek şartile meccanen nakledilir. 

Üç yaşından yedi yaşına kadar olan çocuklar için nısıf ücret 
alınır ve beherine bir kişilik mahal tahsis olunur. Şu kadar ki bir böl
mede iki çocuk bulunduğu halde ikisi bir yolcuya mahsus olan mevki
den ziyade yer tutmıyacaktır. 

İKİNCİ TARİFE 

Yolcuların eşyayı zaliyelerine dairdir 

Her yolcunun bilet başına meccanen otuz kilogram yük nakletmeğe 
hakkı vardır. Nısıf ücret verecek çucuklar yalnız yirmi kilogram yük için 
ücret itasından muaf olacaklardır. Fazla eşya için kesri gayri münka
sem olmak üzere beher on kilogramı için kilometre başına bir para 
ücreti nakliye ahz ve istifa olunur çok yer tutan eşya ile otuz öşrü zi
ra mikâ'b hacminde olduğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan 
eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Eşyayı zatiyenin fazlası olsun olmasın tarife ücretinden maada 
berveçhi ati ücurat ahz ve istifa kılınacaktır: Şöyleki verilecek beher 
eşya puslası için muayyen olarak yirmi para kaydiye resmi ve kata
rın vürudundan sonra kaldırılmayan eşyanın 'beher dengi için yevmi 
beşer para mağara resmi tediye olunacak ve kumpanyanın ızrarı ve mür-
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sil veva mürselünilevhin talebi üzerine tekrar veznedüecek eşyadan kum
panya iddiasında haklı çıktığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere 
beher yüz kilogram için yirmi para mizan resmi alınacaktır. 

< ' f f NCÜ TARİFE 

Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu katarları ve gerek muhtelit 'katarlar ile gönderilen 
köpeklerin beherinden kilometre başına dört para ücret alınır. 

'!atarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada ber köpekten muavyen kaydiye resmi 
olarak yirmi para ve köpeğin vusulünde sahibi zuhur etmediği takdir
de hasar ve zararı icabedene aid olmak üzere sahibi imtiyaz hıfzetmiş 
olur ise yevmi beş kuruş ahzolunur. 

DOHDİ'NCİ'i TARİFE 

.Seyri seri ile gönderilecek eşyaya dairdir 

Kesri gayri münkasem olmak üzere on kilogramın kilometre bası
na ücreti nakliyesi bir paradır. 

Otuz desimetre yani öşrü zira mikâh hacminde bulunduğu halde 
vezni vedi kilogramdan aşağı olan eşva için mevzu tarifedeki ücretin iki 
misîf ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden mada irsalâtın her defası için muayyen kaydiye res
mi olarak yirmi para ve kesri gayri münkasem olmak üzere beher on 
kilogram için tahmiliye ve ihraciye resmi olarak dört para ve seyri 
seri ile gönderilen eşya her ne esbaba mebni olursa olsun mürselün
ileyhe ihbarı keyfiyet zımnında irsal olunan mektubun postaya veril
diğinden itibaren mürselünileyh eşyanın mevridi olan mahalde sakin 
ise yirmi dört saat değil ise otuz altı saat zarfında kaldırmadığı tak
dirde kesri gayri münkasem olmak üzere beher elli kilogram için ma
ğaza resmi olarak yevmi on para ve mürsil veya mürselünileyhin ta
lebi üzerine eşya be tekrar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çık
madığı halde kesri gayri münkasem olmak üzere beher 100 kilogram 
için yirmi para ücret alınır. 
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BEŞINCI TARIFE 

Seyri seri ile gönderilecek paket ve denklere ve 
münferiden vezni yirmi beş kilogramdan 

aşağı ufak tefek eşyaya dairdir 

Bir, dengin kaydiye ve tahmiliye ve ihraciye resmi dahil olduğu 
halde otuz kilometreye kadar olan mesafe için üç kuruş ve andan zi
yade mesafenin beher on beş kilometresi için yirmi para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

O ücretten maada ihbarı keyfiyet zımnında mürselünileyhe gön
derilen mektubun postaya tesliminden itibaren mürselünileyh mevridi 
eşya olan mahalde ise 24 değil ise 36 saat zarfında her ne esbaba mebni 
olur ise olsun kaldırılmayan denklerden mevzu olduğu mağaza resmi 
olarak yevmiye on para ve mürsil veya mürselünileyhin talebi üzerine 
betekrar tartılacak her denkten mürsil veya mürselünileyhin iddiası vahi 
çıktığı takdirde mizan resmi olarak yirmi para ücret alınır. 

ALTINCI TARİFE 

Nukut ve esham ve -zikıymet eşyaya dairdir 

Sebike veya meşkûk veya mamul veyahut levha olarak gönderilecek 
altın, gümüş ile cıva ve beyaz altın ve mücevherat ve sair zikıymet eşya 
her halde seyri seri ile nakledilmek şartile kabul olunacaktır. Bunlar
dan ahz ve istifa olunacak ücreti nakliye vezni hakikisi lâakal 25 kilo
gram itibar olunmak şartile seyri seriye mahsus adi tarifedeki ücreti nak
liyenin iki misli olacaktır sahibi imtiyaz bu makule eşyanın naklini si
gorta etmeye mecbur değildir sahibi imtiyaz tarafından sigorta ettiril
meyen nakliyat için ana terettüb edecek mes'uliyetin derecesi seyri seri 
ile nakledilen emtianın şeraiti nakliyesine dair olan ahkâm ile tayin ve 
tahdid kılınmıştır. 

YEDİNCİ TARİFE 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir 

Kilometre başına ücuratı nakliye: 

Seyri adi Seyri seri 
Para Para 
47 94 İki veyahut dört tekerlekli ve dahili bir pey

keli arabalardan 
67 134 Dört tekerlekli ve dahili iki peykeli araba

dan 
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Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsal âtın her defası için kaydiye resmi ola-
Tak 20 para ve arabadan tahmiliye ve ihraciye resmi olarak on kuruş 
ve her bir araba için mevzu mağaza ücreti olarak yevmî beş kuruş ücret 
alınır mağaza ücreti yalnız vürudundan kırk sekiz saat sonra kaldırıl
mayan arabalardan istifa kılınır. Tarife ücretinden maada arabalar de-
rununda bulunan eşyanın sıkleti elli kilogramı tecavüz eylediği halde 
elli kilogramın fazlasından seyri adi ile naklolunan ikinci sınıf eşya 
tarifesi mucibince kesri gayri münkasem olarak beher elli kilogram he
sabile ücret alınacaktır. 

SEKİZİNCİ TARİFE 

Hayvanata dairdir 

Kilometre başına ücreti nakliye: 

Seyri adi Seyri seri 
Para Para 

27 Sİ Öküz ve inek ve boğa ve manda «-e deve ve 
beygir ve koşum hayvanatından 

09 18 Dana ve merkeb ve domuzdan 
04 08 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 

Masarifi müteferria 

Evvelâ, tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen 
kaydiye resmi olarak yirmi para alınır. Saniyen ,birinci sınıftan beher 
res için hammaliye olarak yüz para ve ikinci sınıftan beher res için 
kırk para salisen katarın vusulünde 24 saat sonra alınmayan hayvana
tın 2anr ve hasan ashabına aid olmak ve yem masarifi dahil olmamak 
üzere bir mahalli mahsusta hıfzolunmak ücretine mukabil beherinden 
mağaza resmi olarak yevmiye beş kuruş alınır. 

DOKUZUNCU TARİFE 

Seyri adî ile gönderilecek eşyaya dairdir 

BİRİNCİ SINIF 

Kara taş balçık toprağı (lâakal elli kental olmak üzere) yakacak 
odun (lâakal 90 kental olmak ürere) tuğla, çakıl, taş, sandık, çuval, 
kül (lâakal 60 kental olmak üzere) odun kömürü maden kömürü (lâa
kal 90 kental olmak üzere) kireç gübre (lâakal 50 kental olmak üzere) 
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kavun (lâakal 90 kental olmak üzere) mevaddı madeniye (lâakal 90 ken
tal olmak üzere) ebniye taşı kaldırım taşı alçı (lâakal 90 kental olmak 
üzere) kum (lâakal 90 kental olmak üzere) lüle taşı (lâakal 90 kental 
olmak üzere) boru (lâakal 90 kental olmak üzere) kiremit 

Para 
11 

İKlNCİ SINIF 

(Cüziülmiktar) yakacak odun ateşe dayanır tuğla (cüziül miktar) 
adi tuğla kenevir (cüziül miktar) kireç zehair ve bakla ve paçavra ve ke
mik, lâtona kok kömürü, ham pamuk, pamuk tohumu, soğan tohumu ve 
ziraata mahsus makinalar (cüziül miktar) ımevaddı madeniye (lâakal 
25 kental olmak üzere) kar soğan çuvallar derununda saıman malta ve 
fosa taşları kuru üzüm, tuz kepek (cüziül miktar) lüle taşı (cüziü'î mik
tar) boru (cüziül miktar) kiremit (lâakal elli kental olmak üzere) hur

da demir. 

Para 
46 

ÜÇÜNCÜ SINIF 

(lâakal elli kental olmak üzere) çelik tere ve sade yağ zift isper
meçet şişe (lâakal 90 kental olmak üzre) ebniye kerestesi süpürge kah
ve torba bezi havyar mum (cüziül miktar) odun kömürü çimento su 
kireci limon halat örülmüş pamuk müstemlekât mahsulâtı baharat da
kik (lâakal 50 kental olmak üzere) Demir peynir taze meyva (üzüm 
müstesna olmak üzere) kuru meyve galete ve hamur işleri katran haşhaş 
tohumu muhtelif don yağları sebze örülmüş zenbil rugan zeyt yün makar
na vesair hamurlar işlenmemiş menmer ımuhtelit emtia (cüziül miktar) 
kavun hasır (cüziül miktar) kar yumurta zeytin portakal ekmek sigara 
kâğıdı ile kurutucu kâğıd demirden ve odundan mamul kürek petrol yo-
nulmuş taş, balık ve deniz mahsulâtı meyan kökü, ekle mahsus pirinç mü-
cedded çuvallar sabun susam kükürt ispermeçet yağı şeker mum yağı 
palamut pastırma ve kurutulmuş et pencere camı. 

Para 
55 

DÖRDÜNCÜ SINIF 

Ufak sandıklarda çelik (cüziül mikdar) ebniye kerestesi maran
goz kerestesi boya odunu vesair kıymetli ağaç (cüziül mikdar) - zehair 

T. ı C. 6 F. 06 



1362 

kaymak ayıklanmamış pamuk pamuktan ve ipekten mamul elbise ve
saire fayans (cüziül mikdar) demir paket ile hurda demir keten tohu
mu her nevi don yağı yoğurt kutu derununda sebze saıkilül vezin em
tia bal ve üzüm hulâsası saz demetleri meyan kökü macunu mütead-
did sahtiyan biley taşı değirmen taşı külçe veya levha halinde kurşun 
keçi pöstekisi çanak çömlek susam fıçı derununda müskirat bez mu
şamba (lâakal 30 kental olmak üzere) kiremit, sirke, şarab. 

Para 

65 

BEŞİNCİ SINIF 

Her nevi silâh çelikten mamul eşya, çizme, tunç, kayık, kundura 
vesaire demirden mamul eksir, boya, pirinç, deri, yünden mamul elbise 
galvanize demir, işlenmiş demir demirden mamul eşya, aba, dökme de
mir alelûmum adi müzeyyenat, beyaz çamaşır, yün mamulâtı karyola 
ve yalak takımları kütüh ve yazı kâğıdı emtiai hafife döşek şiltesi 
araba edevatı mefruşat ayna ve emsali işlenmiş sahtiyan kurşun çu
bukları vesaire demir kalem porselen kaptı ve pencere, şişe derununda 
müskirat boyalı ve adi resim kaliçe demirden mamul boru (cüziül 
mikdar) kiremit cam ve billur mamulâtı. 

Para 
71 

ALTINCI SINIF 

Anason ağaç ve nebatat ayrı eşya sandığı ufak sandık işlenmiş 
mermer gayet hafif emtia tavsan derisi kapu taşı ceviz ağacından ma-
r.v.:! tahta kiriş adi duhan tömbeki çav. 

Para 
84 

YEDtNCt SINIF 

Tunçtan mamul eşya mutbah tencereleri mamul ve gayri mamul 
balmumu ve çelikten mamul ekser balık tutkalı bakırdan mamul eşya 
işlenmiş b^k.:- ça sandığı bakır işleri kürek muhtelif zamklar mu
siki alâtı revi.: ağacının özü sepet bakırdan mamul boru vesaire ve 
melbusat. 

Para 
102 
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SEKİZİNCİ SINIF 

Kibrit çivit ipek kozası kuş tüyü ipekten mamulât kırmızı kök 
boyası alelûmum a'lâ cine levazımı tezyiniye maMût emtia afyon ec
zacı mahsulâtı itriyat soda köherçile. 

Para 
148 

Vezni elli kilogramdan dun olan eşya tam elli kilogram hesap ve 
itibar olunur ve andan ziyade küsurat daima elli kilograma iblâğ edilir 
ücreti nakliyenin alkal derecesi sekiz kilometre üzerine bilhesap istifa 
kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtın her defası için muayyen kay
diye resmi olarak 20 para ve tahmil ve ihraç sahibi imtiyaz tarafından 
icra edilirse tonilâto başına dokuz kuruş yani kesri gayri münkasem 
olmak üzere beher elli kilogram için 18 para alınır. 

Mürselünileyhe ihbarı keyfiyet zımnında gönderilen mektubun 
postaya tesliminden kırk sekiz saat zarfında kaldırılmayan eşyadan 
mevzu olduğu mağaza resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üze
re beher elli kilogram için yevmi 10 para ve mürsil veya mürselüniley
hin talebi üzerine be tekrar tartılan ve mikdarı evveli doğru çıkan 
eşyadan mizan resmi olarak kesri gayri münkasem olmak üzere beher 
yüz kilogram için yirmi para ücret istifa olunur. 

MÜLAHAZAT 

İşbu tarifede beyan olunan ücret 3000 kilogramdan ziyade ağır
lığı olan yekpare ecsam hakkında cari değildir. 3000 den beş bin kilo
grama kadar olan yekpare ecsama ücreti mukarrerenin bir nısfı daha 
ilâve olunur 5000 kilogramdan ziyade olan veyahut alât ve edevatı mah
susa istimalini icab eden yekpare ecsamın nakline kumpanya icbar olun
mıyacaktır. Kumpanya bu makule eşyanın naklini ve mürsilin ika
metgâhından alıp mürselünileyhin ikametgâhına teslim etmeyi deruh
de eylediği takdirde fiat ve şeraiti nakliyesi ve ikametgâhından teslim 
ve tesellüm ücreti rızai tarafeyn ile tayin olunur. 
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ONUNCU TARİFE 

Sigorta ücretine dairdir 

Mahsusen sigortaya vazolunan eşyadan ücuratı atiye istifa kılınır: 

Sigorta ücreti 

Kuruş Para 

01 20 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri adile gönderilen 
emtiadan 

04 00 Beş yüz kuruş kıymetinde olup seyri seri ile gönderilen 
emtiadan 

02 00 Bin kuruş kıymetinde yolcu eşyasile araba ve hayvanat 
ve saireden 

ON BtRİNCt TARİFE 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat: 

Kuruş Para 

015 00 Lokomotif ile emniyet vagonundan 
010 00 Salon arabalarının beherinden 
005 00 Yolcu arabalarının beherinden 
002 20 Adi Vagonların beherinden 
002 20 Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher fazla 

dingil için 
460 00 Katar cetveli mahsusunda muayyen olan müddetten zi

yade beklerse her yarım saat için 
035 00 Bir katarı mahsus için kilometre başına ücretin akal de

recesi 
700 00 Bir katarı mahsus için ücretin akal derecesi 

Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından 
alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın mikdann-
dan ziyadeye baliğ olmazsa sahibi imtiyaz adi katarlara mahsus olan 
tarife mucibince istifavı ücret edebilir bîr katarı mahsusun tertibi ta
leb olunduğu takdirde keyfivet lâakal 24 saat evvel sahibi imtiyaza 
ihbar olunacaktır. 

Madde 22 — Balâdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim oluna
cak ücuratı nakliye tarifelerinde para kuruşun kırkta bir cüzü ve ku
ruş dahi Osmanlı lirasının yüzde bir cüzü itibar olunacaktır. Ancak 
sahibi imtiyaz memaliki mahrusai şahanede tedavül eden sair mesku
kâtı mirî fiatile ahz ve istifa etmeye mecbur bulunacaktır. 
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Madde 23 — Balâdaki maddelerde zikir ve beyan olunmayan hu
bubat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her biri tarifede münderiç olan 
envai eşya ve hayvanatın hangisine en ziyade şebih ise anın gibi ücreti 
nakliye alınacaktır. 

Madde 24 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun ve ge
rek nisbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerelk mümkünüttagyir 
bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve 
mürsiller hakkında cari olacaktır. Bundan başka tarifeler mevkii icra 
ya konulmazdan evvel Hükümeti Seniyenin nazarı tasvibine arz ve tak
dim olunacaktır. Bir lüzumu acil takdirinde mezkûr tarifeler Hükümeti 
Seniyenin tasdikinden evvel Devlet komiserine tebliği birle mevkii 
icraya vazolunabilecektir. 

Madde 25 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki 
ücuraMan dun ücretle emtia nakledebilmesi için sahibi imtiyazın 
onlarla sureti mahsusada akdi mukavele etmesi katiyyen memnudur. 
Ancak bu memnuiyet Hükümeti Seniye ile sahibi imtiyaz beyninde ve
rilecek kararla fukara ve acezenin nakli için kumpanyada icra olu
nacak tenzilât hakkında cari olmıyacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hu susalı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 26 — Devleti aliye esnayı muharebede ve evkatı sairede 
gerek münferiden ve gerek ımüçtemian iktiza eden mahallere demiryol 
ile asakiri berriye ve bahriye ve muavene ve jandarma ve polis ve zab
tiye ile zatlarına mahsus ahmal ve eşkallerini ve hayvanlarını ve her 
nevi mühimmat ve edevatı harbiye ve erzak vesair levazımı askeriye 
sevk ve irsal etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı askeriye ta
rafından tahriren vuku bulacak taleb üzerine vagon ve lâbüt ve muk
tazi olan sair kâffei edevat ve vesaiti nakliyesini sevkiyat ve nakliyatı 

askeriyeye lıasr ve tahsis olunmak üzere Devletin emrine müheyya tu
tacak ve ledelhace Hükümeti seniye demiryolu kâffei vesaiti nakliye 
ve edevatı sairesile beraber yedi idaresine almak ve demiryol memur
larını istihdam eylemek salâhiyetini haiz olacaktır ve hali hazar ve 
seferde gerek sahibi imtiyaz marifetile vuku bulan ve gerek demiryo
lun Devletin yedi idaresinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei sevki
yat ve nakliyatı askeriye için tarifede muayyen ücretin sülüsü verile
cektir ve Hükümeti seniye sevk ve irsal edeceği asker ve mühimmat 
ve eşyayı sairenin yolcu katarlarile muhteliten gönderilmesini taleb 
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eylediği halde dahi ücreti mııayyenenin sülüsü tediye edilecektir. Fa
kat sahibi imtiyaz Devletçe taleb vukuunda memaliki ecnebiyede cari 
olagelen kavaide göre nakliyat ve sevkıyatı askeriyeye dair babı ser
askeri ile başkaca mukavele akd etmeye mecburdur. 

Madde 27 — Maibbusin ve ımahikûmin ile muhafazasına memur 
olanlar tarifelerdeki ücretin nısfile nalklolunacakdır. Bunun için vu
ku bulacak talebe göre adi katarlarda ikinci ve üçüncü sınıf vagonlar
dan icab eden mikdar bölmeler sahibi imtiyaz tarafından irae ve tahsis 
edilecektir. 

Madde 28 — Tarafı Devletten demiryolun inşasile işledilmesi 
umurunun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile demiryolu 
üzerinde resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emri tahsilinin vikayesi için 
teftişe memur olanlar ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde 
demiryol arabalarile meccanen gidib geleceklerdir. 

Madde 29 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış posta çantala
rını ve bunları götürüb getirecek memurlarını adi yolcu arabalarile 
meccanen nakletmeğe ve bu babda tarafı Devletten vuku bulacak taleb 
üzerine mecmuu bir vagondan ziyade olmamak şartile yolcu araba ka
tarlarının ikinci sınıf arabalarmdan bir veya müteaddid bölmeleri tahsis 
eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur olacaktır. Devleti aliye Posta Nezareti 
posta nakliyatına mahsus vagon imal ile şirkete teslim eylediği halde 
şirket işbu vagonun meccanen rabtile nakline mecbur olacaktır. Sahibi 
imtiyaz canibi Hükümeti seniyeden bir musaadei mahsusa istihsal et
medikçe hiç bir ecnebi postasının nakliyatını kabul edemeyecektir. 

Madde 30 — Sahibi imtiyaz hattın beher başından yevmiye lâ
akal birer katann şevkine mecburdur. Bu katarın vakti hareketine dair 
olan cetvel Hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arzolunacaktır. 

işbu şartname iki nüsha olarak bittanzim teati kılındı. 

No: 326 — Tahlisiye madalyasını hamil olanların 
refatmda istirdat olunmayın berayı hrfz 

varislerine terki hakkında 

Tahlisiye madalyasını haiz olanlann vukuu vefatlannda madal-
yalann istirdat edilip edilmeyeceği ve istirdadı halinde nereye tes
lim ve iadesi lâzım geleceği istifsarını havi tophanei amire ımüfiriyetin--
den takdim olunan 29 cemaziyelevvel 1310 tarih ve yüz otuz üç numa-
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rah tezkere divanı hümayun kaleminin müzekkeresile Şûrayı Devlete 
havale buyrulmakla tanzimat dairesinde kıraat olundu. 

Müzekkerei mezburede tahlisiye madalyası nizamnamesinde mez
kûr madalyayı hamil olanların vefatında madalyalarının istirdat olu
nup olunmaması hakkında sarahat olmamasına nazaran o makul ma
dalyalar ashabının vefatında madalyaları alınarak Dahiliye Vekâleti 
veznesine gönderilmesi iktiza edeceği gösterilmiş ise de mezkûr madal
yaların ashabının vefatında istirdadı muvafıkı şimei ımüriivvet olma
yacağından beynelverese hıfz olunmak üzere mezbur madalyayı hamil 
olanların vefatları vukuunda madalyalarının varislerine terk olunma
sının usul ittiıhazile keyfiyetin tophanei amire anüşiriyetine iş'an ve 
Dahiliye Nezaretile divanı hümayun kalemine ve teşrifatı divanı hüma
yuna malûmat kası tezekkür kılındı olbabda emrü ferman hazreti men
lehülemrindir. 

15 recep 1310, 21 kânunusani 1308 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemîzde kı
raat ve mütalea olunan işbu mazbatasında dermeyan edildiği veçhile 
tahlisiye madalyası nizamnamesinde mezkûr madalyayı hamil olanla
rın vefatında madalyalarının istirdad olunup olunmaması hakkında 
bir gûna sarahat olmadığından ve zikrolunan madalyaların ashabının 
vefatında istirdadı muvafıkı şanı ali olmayacağından mezkûr madalya
ları hamil bulunanların hini vefatında işbu madalyalar beynelverese 
hıfz olunmak üzere varislerine terkinin usul itrihazile divanı hümayun 
kalemile teşrifatı divan hümayuna malûmat itası tensib edilmiş ise de 
olbabda ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti veliyül emir efendi-
mizindir. 

8 saban 1310, 14 şubat İM 

No: 327 — Usulü intihabı memurini Adliye Kanununa 
tezyil edilmek üzere kaleme alman mevaddı 

Kanuniye 
9 şubat 1310, 15 şubat 1308 

Madde 1 — Kaza bidayet mahkemesi birinci kitabetine tayin olu
nacakların lâakal iki sene müddet bir mahkemenin zabıt kitabeti ve aza 
mülâzım ligi ve mukavelât muharrirliği ve müstantik muavinliği gibi 
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memuriyetlerde \eyahut o kadar müddeti sair devair ve aklâmı adli
yede istihdam olunarak ahlâk ve ehliyetleri mücerreb bulunmuş olması 
şarttır. Bu evsafı haiz olmayanların imtihan icrası suretile eseri istidad-
lan jröriildüğü halde dahi zirkohınan kitabetlere intihabı caiz değildir. 

Madde 2 — Usulü intihab Kanununun 11 inci maddesinde göste
rilen mertebei ulâ imtihanı taleb edeceklerin iki sene müddet bir 
kaza mahkemesi baş kitabetinde veya mahkeme aza mülâzimliğile zabıt 
kitabeti ve müstantik muavinliği gibi memuriyetlerde bulunmuş veya 
olkadar müddet nezareti aklâmile sair devairi adliyede muvazzafan 
istihdam edilmiş veyahut mukavelât muharrirlerinin sureti intihab ve 
tayinlerine dair olan nizamnamenin 13 üncü maddesi mucibince 3 sene 
müddet mukavelât muharrirliğinde hizmet etmiş olmaları ve müddeti 
memurivpilerinde hüsnü hal ve siretleri ile devam ve ikdamlarının men
sub oldukları mahakim heyetile alklâm ve devair zabitan ve rüesaısı ca
nibinden verilmiş resmî şahadetname ile tasdik edilmiş olması şarttır. 

Madde 3 — Usulü intihab Kanununun 12 nci maddesinde muhar
rer olan mertebei saniye imtihanını taleb edeceklerin dört sene müddet 
Dersaadet mahakimi zabıt kitabetlerile nezaret aklâmında ve devairi 
icraiye muavinliğinde muvazzafan istihdam olunmuş ve taşralarda dahi 
yine o kadar müddet vilâyet veya liva istinaf ve bidayet mahkemeleri 
azalıklarile baş kitabetlerinde ve müstantiklikte ve icra memuriyetin
de bulunmuş olmaları ve müddeti memuriyetlerinde hüsnü hal ve sirel-
lerile devam ve ikdamlarının mensub oldukları aklâm zabitanile ma
hakim heyeti canibinden ba şahadetname tasdik kılınması meşruttur. 

No* 328 — Amele Nizamnamei Dahilisi 

9 Şaban 1310, 15 Şubat 1308 

Bilûmum devairi askeriyeye mensub fabrikalarla sair imalâtı as
keriye mahallerinde istihdam olunacak amelenin usulü kayıd ve kabul 
ve sureti tavzif ve istihdamile mücazatını ve bu misillû imalât mahalleri
nin her türlü mahazıra karşı esbabı selâmet ve masuniyetini temin için 
lazımülittthaz olan tedabiri teyakkuziye ve ihtiyatiyei mutazammındır. 

B İ R İ N C İ F A S I L 

Amelenin usulü kayıd ve kabulü 

Madde 1 — Devairi askeriyeye mensub fabrikalarla sair imalâtı 
askeriye mahallerine kayıd ve kabul olunacak amelenin tebaai Devleti 

file:///eyahut
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Aliyeden ve hallerine emniyet olunur eşhastan intihabına begayet dikkat 
edilecektir. 

Madde 2 — Devairi askeriyeye mensu*j fabrikalarla sair imalâtı 
askeriye mahallerinde kullanılacak amele iki kısımdır tertibatı mukan-
nenesi dahilinde sureti mütemadiyedc olmak üzere kabul ve istihdam kı
lınan birinci kısım ameleye amelei daime ve tertibatı mukannene hari
cinde bilicap celb ve tedarikle bir müddeti mahdude zarfında kullanıldık
tan sonra hitamı maslahatta terhis edilen ikinci kısım ameleye amelei 
muvakkate tabir olunur. 

Madde 3 — Birinci kısımdan madud olan amelei daime kabul ve 
tahrir olunurken evvelâ kâffei hususatta bilûmum devairi askeriyeye men
sub fabrikalar ile sair imalâtı askeriye mahallerinin hidemat ve muame
lâtı dahiliyesi le işbu amele nizamnamesi ahkâmıma tâbi ve şayet muhalifi 
nizam bir gûna hal ve harekette bulunacak olurlar ise mezkûr amele ni
zamnamesi ile Askerî Ceza Kanunnamei hümayununun tayin ve irae 
edeceği her türlü mücazata razı olacaklarının derç ve tasrihile yedlerin-
den sened istihsal olunmak ve saniyen kendilerinin erbabı töhmetten ol
mayarak ehli namus ve istikamet bulunduklarına şahadetle beraber her 
ne zaman aranılacak olurlarsa derakap bulunup ihzar ve teslim oluna
cakları için nefislerine kefalet eder birer kefil alınmak ve salisen ke
fillerin kefaleti vakıaları şayanı itibar ve emniyet olduğunu mahalleleri 
eimme ve muhtaranile ahaliden bir kaç kişiye tasdik ettirmek şart itti
haz kılınmış olduğundan kablelkabul numunesi veçhile sureti mahsusada 
tabedilmiş şeraiti mebsutayi havi birer sened kendilerile gösterecekleri 
kefillere tahtim ve kefillerde berveçhi meşruh mahallelerinden tezkiye 
ve tasdik ettirildikten sonra kayıd muamelesi icra olunur. 

Madde 4 — İkinci kısımdan addedilen amelei muvakkatenin teda
rik ve celbi maddesi umuru müstaceliye müstenid ve kefalet ve tasdik 
muamelesinin bunlar hakkında amelei daime misillû icrası izaei vakti 
mucib olacağı için amelei muvakkate yedinden alınacak senedin kefalet 
hanesi celb ve istihdam edilecek amele esnaftan olduğu halde kethüda
sına değil ise kendisini getirmeğe delâlet eden usta basılara veya ustalara 
tahtim ettirilmekle iktifa olunur. 

Madde 5 — Esnayı kayıd ve kabulde amelei daime ve muvakkate 
yedinde bulunan osmaniye tezkereleri nazarı muayeneden imrar ve de-
runlarında münderiç esami ve eşkâl sureti muntazamada tabettirilecek 
defaitiri mahsusaya sebt ve kayıd olunduktan sonra ashabına iade kılınır 
ancak baruthanei amirelerde olduğu gibi devairi asakiriyeye mensub 
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bazı fabrikaları ile sair imalâtı askeriye mahalleri memurları amelei 
dai me yedinden alınacak kefalet ve tasdiki havi senedatı husulü itminan 
için kâfi gürmeyipte bundan başka teminal aramağa mecbur olurlar ise 
tezakiri osmaniye dahi badelkayıd ashabına red ve iade olunmayıp müd
deti devam ve istihdamlarınca rehin makamında saklanmak caiz olur. 

Madde 6 — Devlet nam ve hesabına maktuan iş deruhde ederek 
devairi askeriyeye mensub bilûmum fabrikalar ile sair imalâtı askeriye 
mahalleri hududu dahilinde amele çalıştıran müteahhddler amele için 

mevzu olan şeraiti kabulü aynen taahhüde mecbur olup çalıştırdığı ame
lenin umumu için kefalet senedi verecektir. 

Madde 7 — Amelei daime ve muvakkate ve maktuan iş deruhde 
eden müteahhidler yedlerinden alınacak kefalet ve tasdiki havi senedlerle 
bazı fabrikalarca lüzum ve ihtiyata binaen teminat makamında ashabın
dan istirdad edilecek tezkereleri aranıldığı zaman sür'at ve suhuletle 
bulunabilecek bir surette ve numara altında olmak üzere mahalli mah
susunda muntazaman hıfzedilecektir. 

Madde 8 — Amelei daime ve muvakkate terki hizmet ederek ter
his olunduklarında maktuan iş deruhde edenler taahhüdlerini ikmal 
eylediklerinde kefalet ve tasdiki mutazammın vermiş oldukları sene
datı istirdad edebilirler. Lüzumuna mebni hıfzolunaeak tezakiri osma-
niyenin red ve iadesi dahi ashabının fabrikadan çıkmasına mütevak
kıf olup şu kadar varki hususatı zatiyelerinden dolayı lüzumu oldukta 
yine götürüp teslim etmek şartile muvakkaten kendilerine verilmesi 
caizdir. 

Madde 9 — Kayıd ve kabul için mevzu olan usul ve şerait el-
yevm müstahdem bulunan amelei daime ve muvakkatenin umumu hak
kında tamamen icra kılınacaktır. 

Madde 10 — Bilûmum devairi askeriyeye mensub fabrikalar ile 
sair imalâtı askeriye mahallerinden terki hizmetle çıkan veyahut has
belicab çıkarılan amelenin yedine kendileri talih oldukları halde müd
deti devam ve istihdamlanncâ müşahid olan hal ve hareketlerine ve es
babı terhislerine dair fabrika memurları tarafından resmî mühürlerle 
mehtum birer şahadetname verilecek ve böyle devairi askeriyeye men
sub fabrikalarda hizmeti mesbuk olan amele bir daha Devlet idaresinde 
bulunan diğer fabrikaya girmek ister ise esbabı terhisi anlaşılmak için 
şahadetname ibrazına mecbur olacaktır. 



1371 

İKİNCİ FASIL 

Amelenin sureti tavzif ve istihdamı 

Madde 11 — Bilûmum devairi askeriyeye mensub fabrikalar ile 
sair imaıâtı askeriye mahallerinin eyyamı tatiliyei resmiyesi ideyni şe-
rifeyn ile cuma günleridir. 

Madde 12 — Zamanı iştigal ve tatil fusulü erbaaya göre tertib edil
miş olan cetvellerde tayin ve irae kılınacağından amelei müstahdeme 
işe haşlamak ve paydos etmek hususatında mezkûr cetvellerin ahkâmı 
münderecesine tevfikan harekete mecburdur. 

Madde 13 — Fabrikalarda çalışacak ameleden istek edenlere ida
rece tayin olunacak vakitlerde meccanen Türkçe kıraat ve akaidi diniye 
ve muhtasar resim ve hesap dersleri gösterilecek ve işbu dersler i ç i» 
fabrikanın mensub olduğu daire tarafından muallimler tayin oluna
caktır. 

Madde 14 — Amele yedine bir senelik vukuatı yevmiyeyi kayde 
mahsus olımak üzere sahifeleri cuburu ve satırları esaımiyi irae eder nu
munesi veçhile matbu ve bez kaplı birer el defteri verilerek kabının 
kısmı haricisine amelenin numarasile ismi ve çalıştığı mahallin namı 
yazılacak ve işbu el defterleri kırk para fiat mukabilinde ameleye ita 
kılınıp masarifi tab'iyesi çıktıktan sonra temettü husule gelecek olur ise 
ameleye mahsus tekaüd sandığına aid olacaktır. 

Madde 15 — Yoklama usulünün bir gûna suiistimale uğramaksı-
zın bir kaidei seria ve salime altında hüsnü temşiyet ve icrası için üzeri 
delikli bir sandık istimalile sabahleyin amelenin gireceği kapılara vazolu-
narak amelei daime ve muvakate içeri girdikleri zaman el defterini mez
kûr sandığın jç ine kendi elile atacak ve bu defterler «ıme'Ienin kendi def
teri olup olmadığına nezaret ve dikkat için sandığın başında bir memur 
bulundurulacaktır. İşbu sandık yoklamacıların odalarına gideceği c i 
hetle küşad edilip vukuatı meşhude bırakılan el defterlerinin hanei 
mahsuslarına damga ile işaret ve keyfiyet yoklama defterlerine de kayıd 
olunduktan sonra usulü mertebe veçhile akşam paydosundan b i r çeyrek 
evvel el defterinin tevziatına başlanılarak iş başında iken ameleye yed
en beyt iade kılınacaktır. 

Madde 16 — Ücuraö yevmiye amelenin san'at ve maharetine ve 
işlediği işin ehemmiyet ve nezaketine göre derecatı muhtelifede olarak 
tahdid ve san'atında maharetini arttırdıkça usul ve nizamı dairesinde 
tedricen tezyid olunur. 
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Madde 17 — Gece ve gündüz evkatı muayyene haricinde ça
lıştırılan ameleye iktizayı halde ve çalıştığı müddete göre usulü rner'i-
yesirre tevfikan ruhu nısıfı tam vevahut zuf yevmiye verilir. 

Madde İP — Manii serisi zuhur ederek istihsali mezuniyetle öğle 
paydosundan sonra gidenlere nısıf yevmiye ita kılınır. Öğle paydosun
dan evvel izin alıp gidenlere bir şey verilmez. 

Madde 19 — Hizmeti başında iş işler iken cerihadar olan amele 
fabrikada bulunan tabib marifetile badelmuayene arzu eder ise müda-
vatı icra kılınmak üzere askerî veya gureba hastahanesine ve hastaha-
neye gitmek istemediği halde kendi ikametgâhına gönderilir ve alâkül-
lütakdireyn nı.sıf yevmiyesi cerihası iltiyampezir oluncaya kadar verilir. 

Madde 20 — Ameleden her kim fabrika veya imalât mahalli dahi
linde hastalanır ve kendisi de istek eder ise yedine ilmühaber verilerek 
tedavi için Gureba Hastahanesine izam kılınır ve bu kabilden olan has
talara hizmti başına gelinceye kadar yevmiye verilmez. 

Madde 21 — Devlete on beş sene sadıkane hizmet ve bu müddet 
zarfında azarı meşrua ve makbulesi olmadıkça işine bilâ fasıla müda-
vemet ederek istihsali riza ve hoşnudî ile emektarlık imtiyazını ihraz 
eylemiş olan ustalar hastalanacak olurlar ise yalnız bunlar hakkında 
bir müsaadei mahsusa olmak üzere iadei afiyet edinceye kadar nısıf 
yevmiye verilmek caiz olur. 

Madde 22 — Bilûmum devairi askeriyeye mensub fabrikalardan 
biri hasbelicab tatil olunduğu halde burada tulü müddet kullanılmış ve 
hizmet ve san'atından Devletçe faide görülmüş olan mehrei üstadanın 
elden çıkarılmamasına lüzumu hakikî tebeyyün ettiği takdirde diğer 
fabrikalarda hal ve san'atlarına münasib hidematta kullanılacak ve şu 
suretle yevmiyelerinden mahrum bırakılmayacaktır. 

Madde 23 — Tayin ve tahdid olunacak müddet zarfında avdet et

mek şartile devairi askeriyeye mensub fabrikalar ile sair imalâtı askeriye 

mahalleri ümerasından mezuniyet alarak sılaya giden amelei daime hi

ni avdetinde hizmeti sabıkasına kabul ve istihdam kılınır. 

Madde 24 — Babı seraskerî ve tershane ve tophanei amireye men
sub fabrikalar ile sair imalâtı askeriye mahallerinde müstahdem maaşlı 
ve yevmiyeli ustalarla amelei daime nizamnamei mahsusu mucibince yüz
de beş aidat kasile hakkı tekaüde nail olacakları gibi bunlardan vefatı 
vuku bulanların eytam ve eramiline de nizamı dairesinde maaşlar 
tahsis kılınacaktır. 
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Madde 25 — Amele devairi askeriyeye mensub bilûmum fabrika
lar ile sair imalâtı askeriye mahalleri hududundan harice çıkarken 
üzerleri memurini muhafaza tarafından muayene ve taharri edilerek 
harice eşya çıkarılmamasına itina ve dikkat olunacaktır. 

üçümü FASIL 

Mevaddı cezaiye 

Madde 26 — Ameleden biri iş işler iken bilâ özrü maikbul hizmeti 
başından ayrılıpta bir tarafa savuşur ise bir günlük yevmiyesi kat ve 
tevkif ve tekerrürü halinde hizmetinden ihraç edilir. 

Madde 27 — Amele kendine havale olunan bir işi işlemekte rehavet 
gösterir veya fevkinde bulunacak ustalarla ustabaşılardan vazifesine dair 
ahz ve telâkki edeceği evamir ve tenbihatı isga etmez ise tardolunur. 

Madde 28 — Ameleden her kim imalile mükellef olduğu bu işi is
lâh kabul etmiyecek surette bozar veya kırar ve bu halin dikkatsizlik 
eseri olduğu tahakkuk eder ise bozup kırdığı eşya ve mamulâtın bahası 
kendisine tazmin ettirilir. 

Madde 29 — Kendisine tevdi olunan alât ve edevatı emiriyeyi hüs
nü muhafaza ve siyanet etmeyip telef ve ziyama sebebiyet veren ame
leden ziya ve telef ettiği alât ve edevatın bahası istihsal kılınır. 

Madde 3 0 — Bilûmum devairi askeriyeye mensub fabrikalar ile sair 
imalâtı askeriye mahalleri dahilinde memurini mahsusa taraf inden irae 
ve tayin olunacak mahallerin gayri yerlerde sigara içmek kat'iyen mem
nu idüğünden bu memnuiyete riayet efcmiyen veya hilafı tenbihat hal 
ve harekette bulunan amele tardolunur. 

Madde 31 — Bilûmum devairi askeriyeye mensub fabrikalar ile sair 
imalâtı askeriye mahalleri dahilinde kanunen mücazatı terfıibiye veya 
tedibiveyi müstelzim fiil ve hareket ikama mütecasir olan amele derakap 
tahtı tevkife alınarak askerî ceza kanunnamei hümayunu mucibince mu
hakeme ve mücazatı icra kılınmak üzere jurnali tanzim ile divanı harbe 
ve muhalifi nizam hal ve 'hareketi görünen enıele taifei nisadan olduğu 
halde mülkiye ceza ıkanumnamei hümayunu ahkâmına tevfikan ınriicv 
zatı ifa olunmak üzere ciheti adliyeye teslim kılınacaktır. 

Madde 32 — Bilûmum devairi askeriyeye mensub fabrikalarla sü-
füni harbiye ve ebniyei emiriyeyi müıteammüden i'hrak eden veya lâğım
la veyahut sair suretle tahrip evliyen amelenin divanı harhce bilmuha-
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keme askerî ceza kanunnamesi ahkâmına tatbikan cezalan tayin oluna
caktır. 

Madde ?>?> - Dikkatsizlik veya nizamata riayetsizlik suretlerile ka
zam harik zuhuruna sebep olan amele mücazatı kanuniyesi icra kılın
mak üzere otuz besinci madde mucibince divanı harbe teslim edilir. 

Madde ?>t — Esliha ve mühimmatı harbiye ve levazımı askeriye 
müddehiratımn mecmuıuı veya bir cüz'iyeti suikast ile tahrip eden veya 
ettiren amelenin divanı harVe bilmuhakeme askerî ceza kanunnamesi 
hükmüne tevfikan cezaları tayin olunacaktır. 

Madde ?ıTt Malı miri olan esliha ve cephane ve erzak ve eşyayı 
sirkat eden amelenin divanı harbre bilmuhakeme askerî ceza kanunna
mesi ahkâmına takbi'kan cezaları tavin olunacaktır. 

Madde 36 — Fili sirkatin icrasına tasaddi edipte ihtiyarında olma
yan esbabı mania haylûletile bir şev alamayan amele hakkında askerî 
ceza kanunname! hümayununun beşinci maddesi ahkâmına tevfikan mül
kiye ceza kanunnamei htımavıınuna müracaatla iki yüz otuzuncu madde
nin ilâvesi mucibince tasaddi eylediği filin derecesine göre sirkat cezası 
icra kılınır. 

Madde 37 - Mülkiye ceza kanunnamei hümayununun iki yüz otu
zuncu maddesinin ilâvesinde tasrih ve beyan olunduğu üzere kürek ce
zasına müstahak olan sariklcre hal ve sıfatlarını bilerek yataklık ve 
muavenet eden ameleye divanı harbec bilmuhakeme mülkiye ceza ka
nunu hükmüne tatbikan tertibi ceza olunacaktır. Ve hapis cezasına müs
tahak bulunan sariklere kezalik bilerek yataklık ve muavenet edenler 
de mülkiye ceza kanununa tevfikan mücazat olunur. 

Madde 38 — Fili sirkati ihbar ve isbat edenlere ve zahire çıkaran
lara sirkatin derecesine göre yarım osmanlı altınından beş osmanlı al
tınına kadar ihbariye verilecek ve işbu ihbariyenin sirkate mütecasir 
olanların müterakim yevmiyeci var ise ondan olmadığı veyahut bulu-
nupta kifayet etmediği takdirde tamamı veya noksanı idare sandığından 
ita olunacaktır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

İmalâtı askeriye mahallerinin hüsnü muhafazası 
emrinde ittihaz olunarak tedahiri 

teyakkuziye vr ihtiyatiye 

Madde 39 — Bilûmum dairei askeriyeye mensub fabrikalarla ima
lâtı askeriye mahallerinin dahilen ve haricen nıkatı lâzimesine de nö
betçiler ikame olunmakla beraber tonozlu yerleri demir kapılar vazile 
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birbirinden fasl ve tefrik olunarak ve sokağa nazır pencerelere iç taraf
larından iki katlı kafes konularak her türlü raahazıra karsı esbabı mu
hafazası teinin ve istikmal kılınacaktır. 

Madde 40 — Gerek merkezi saltanatı seniyede ve gerek memaliki 
mahrusai şahanede bulunan alelûmum silâhhanelerle askerî debboylarına 
?e içlerinde seriüliştial mevad bulunan ambarlara girenlerin üzerleri 
bilâ istisna memurini muhafaza tarafından yoklama edilerek kav ve 
kibrit gibi mevaddı müştaile bulundurulmayacaktır. 

Madde 41 — Eczayı nariye imal veya hıfzolunan baruthane ve cep
hane misillû tehlikeli yerler hakkında nizamatı mevzuasma tamamen 
riayetle beraber maddei sabıkada mezkûr yoklama usulü bir kat daha 
tezyid ve teşdid kılınacak ve buralara demir çivili ayakkablarile veya 
alât ve edevatı hadidiye istishabi'Je girmek dahi mucibi tehlike ve muha
tara olacağından her ne suretle olur ise olsun o makule mahallere duhul 
edenlerin üzerlerinde mevaddı müştaileye ilâveten demirden mamul 
alât ve edevat bulunmamasına da son dereceye kadar hasrü dikkat edi
lerek ayaklanna icabı hal ve mevkie göre çivisiz ayakkabı veya keçeli 

terlik giydirilmek mecburiyeti kaviye ve daime altında bulundurulacak
tır. 

Madde 42 — Sigara içmek mücaz olan yerlere muktezayı hale 
göre nöbetçiler konularak çarei muhafazasına bakılacaktır. 

Madde 43 — Gerek fabrika ve gerek erzak ve eşya ambarlarının 
müddehiratı meyanmdan gaz ve üstübü ve neft gibi müstaidi iştial 
mevad ambarlar haricine çıkarılıp etrafı hali ve sirayet tnıahzurundan 
beri olarak tesis edilecek ambarlara vazolunacak ve işbu ambarların 
kurbunda lâzım gelen edevatı itfaiye müheyya bulundurulacaktır. 

Madde 44 — Esliha, mühimat ve sefaini harbiye ve sair türlü leva
zımı mühimmei askeriyenin resim veplânıarını her ne tarik ile olur ise 
olsun ecanibe veren veyahut o gibi imalâtın hesabatım ve ne suretle 
imal edildiğini ifşaya cüretleri tebeyyün ve tahakkuk eyliyenlere ceza 
kanunnamei hümayununa tevfikan mücazat tertip ve icra kılınacaktır. 

Madde 45 — imalâthanelerde husule gelen tahta ve rende talaş
ları ve elbise ambarlarile alay ve tabur ve hastahane debboylarında 
biriken yağlı ve kirli elbise ile kumaş kırpıntıları cüz'iyet veya kül'liyet 
üzere buralarda bulundurulmayıp devairi askeriyece onlar için de birer 
münasip ve emin yerler tahsis ve irae olunarak oralara konulacak ve 
burada da teraküm ettikçe elde tutulmayarak bunların içinde bulunacak 
elbisei askeriye parçalanıp elbise halinden çıkarıldıktan sonra akçe 
edenleri taliplerine furuht olunacaktır. 
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Madde 46 — Devairi askeriyeye mensub fabrikalarla sair imalâtı 
askeriye mahalleri dahilinde yakılan sobaların boruları ve yemek pişi
rilen ve iş işlenilen ocakların bacaları ve kahve ocakları sıkça sıkça 
tathir ettirilecek ve mangal bulunur ise üzerlerine kapak vazolunacak-
tır. 

Madde 47 — Gündüz veya gece imalâthanelerle mehali saire 
tatili eşgal ederek amele ve müstahdemini saire derunlarından çıktıktan 
sonra bekçilerle memurini muhafaza tarafından her ciheti kemali dik
katle muayene olunarak ateşe müteallik bir şey bulundurulmayacak ve 
emri muhafazanın yolunda cereyan edip etmediği de devriye ve dahi
liye «memurları taraflarından sureti mütemadiyede teftiş olunacaktır. 

Madde 48 — Beytutet için irae ve tahsis olunacak mahaller müs
tesna olmak üzere imalâthanelerle ambarlar dahilinde bilicap yatırıl
ması mutat olan gece bekçilerinden başka amele vesaireden kimse bey
tutet edemiyecektir. 

Madde 49 — Afeti harika karşı tedabiri ihtiyatiye olmak üzere 
fabrikai hümayunlarla sair imalâtı askeriye mahallerine ihtiyaca kâfi 
Olacak miktarda sular celb ve isale ve nılkatı muktaziyesine su depoları 
inşa edilerek ağızlarına vasi musluklar konulacak ve mevakii muhteli
fede dahi lüzumu kadar tulumba ve kova ile alât ve edevatı itfaiye bu
lundurulacaktır. 

Madde 50 — Tebaai Devleti aliye muteberanından bilûmum deva
iri askeriyeye mensub fabrikalarla sair imalâtı askeriye mahallerini 
gezmek isteyen dlur ise buraların re'si idaresinde bulunan ümeranın izni 
mahsuslarrle yanlarına memurlar terfik edilerek haizi ehemmiyet vc 
mektumiyet olmayan cihetleri gezdirilebilir makamatı aliyeden mezu
niyeti resmiye istihsal eden muteberanı ecanib hakkında dahi olveçhile 
hareket olunur. 

Halime 

Madde 51 — Nizamnamenin bir sureti levha halinde tabettirilip 
bilûmum devairi askeriyeye mensub fabrikalarla sair imalâtı askeriye 
mahallerinin mehali münasebesirce talik olunacağı rnıisillû ameleye ait 
bulunan birinci ve ikinci ve üçüncü fasılalrı dahi divanı harblerce tatbik 
olunması melhuz olan mevaddı cezaiye not olarak yazılmak üzere küçük 
risale şeklinde basılıp meccanen kendilerine tevzi ve ita kılınacaktır. 

Madde 52 — İşbu nizamnamenin icrayı ahkâmına makamı Seraskeri 
ve Bahriye Nazareti ve Tophane Müşiriyeti memurdur. 
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No: 329 — Şirketi Umumiyei Osmaniye nizamnamei dahili
sinin 56 nc i maddesi makamma kaim olmak 

üzere tashihan kaleme alınan maddei 
nizamiye 

20 şaban 1310, 25 şubat 1308 

İmza kılınmış olan şirket sermayesinin nısfı zayi olduğu takdirde 
muayyen olan şirket müddetinin hitamından evvel meclisi umumî ca
nibinden şirketin feshine karar verilebilecek ve şirketin nısıf serma
yesi zayi olmadığı halde dahi meclisi umuminin feshi şirketi kararlaş
tırmağa salâhiyeti olacak ve şu halde elli beşinci maddenin ahkâmı 
cari ve muteber tutulacaktır. 

No: 330 — Resmi Damga Kanununun sefarata tarihi tebliğin
den itibaren üç ay sonra ecnebiler hakkında da mer'iyeti 

ahkâmına dair iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Sefaratı ecnebiye taraflarından ita olunaa müttehidülmeal nota
larda musaddak tercümei resmiyesinin Hükümeti Seniyece tarihi teb
liğinden üç ay sonra ecnebiler haklarında ahkâmı meriyülicra olmak 
kaydı münferidile Resmi Damga Kanunu mündericatı kabul olunduğu 
beyan olunması üzerine kanunu mezkûrun asıl ve zeyilleri ile beraber 
Türkçe metin ve Fransızca tercümesini havi Düyunu Umumiye Meclisi 
İdaresince tertib olunan üç kıt'a lâyihanın gönderildiği beyanile icrayı 
icabını mübeyyin Maliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan 
tezkeresi ve melfufatı Tanzimat Dairesinde kıraat ve nezareti müşariley-
ha ile muhabere olundu. 

Sefaratı ecnebiyenin esas metalibi Hükümeti Seniyece mevcud ve 
mer i olup memaliki şahanede mukim tebaai ecnebiye haklarında dahi 
bu kerre tamamen meriyetini kabul eyledikleri Resmi Damga Kanunu
nun düsturülamel tutulmak üzere tercümei resmiyesinin kendilerine 
tebliğinden ibaret bulunduğu salifüzzikir notaların mündericatından 
anlaşılmakla esasen muvafıkı maslahat bulunmuş ve idarei mezkûreee 
tertib olunan lâyihalar resmi damga hakkında şerefsadır olan bilcümle 
iradatı seniye ve mukarreratı aliyeyi cami olduktan başka pula tâbi tu
tulan bazı evraka müteallik idüğü idarei mezkû reden bildirilmiş idü-

f. 1 C, i p. »? 
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günden işbu lâyihaların Türkçe mündericatı Divanı Hümayun kale
minde bulunan asıllarile tatbik ve tasdik olunduktan sonra Fransızca 
tercümeleri dahi tercüme kaleminde mütalea ve tetkik olunarak Türk-
çelerine mutabık görüldüğü halde çünkü Devletçe nüshaları mer'i ve 
muteber olduğundan Fransızcalarının Türkçelerine mutabakatı işaret 
edilerek birer nüshalarının sefaratı mezkûreye tebliği ile beraber kanu
nu mezkûrun ecnebiler haklarında meriyetine Fransızca tercümesinin 
sefarata tebliği tarihinden itibaren üç mah sonra iptidar olunacağı Ma
liye Nezaretinin cümlei iş'arından olup ancak Resmi Damga Kanunu 
esasen ecnebiler hakkında dahi mer'i iken yalnız mündericatından bazı
larına itiraz edilmiş olduğundan taleb edilen üç ay müddetin dalhi mu-
teriziinfih olan mevada münhasır tutulması lâzım geleceğinin sefaratı 
mezkûreve tefhimi hususları Hariciye Nezaretine havale buyurulmak 
üzer? mephusımanh olan üç kıt'a lâviha aynen ve leffen takdim kılındı 
olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

2 rebiülevvel 1309 vc 24 eylül 1307 

Tezkerei samiye 

Sefaratı ecnebiye taraflarından ita olunan müttehidiilmeal notalar
da musaddak tercümei Tesmiyesinin Hükümeti senîyece tarihi tebliğin
den üç mah sonra ecnebiler hakkında ahkâmı meriyülicra olmak üzere 
Resmi Damga Nizamnamesinin kabul edilmeline mebni kanunu mezbu
run tarihi tebliğinden üç mah sonra mevkii icraya vaz'ı 27 şev ve) 1309 
tarihinde arzı huzuru âli kılınmıştı. Mezkûr nizamname ve muahharan 
tcsyil olunan mevaddın cemi ile Türkçe ve f ransızca olarak Düyunu 
Umumiye İdaresince kaleme alınan mecmuanın musaddak bir sureti 
kf fec gönderildiğini ve idarei merkumece bu işin lakib olunmakta bu-
luıuîn'î'inu havi Maliye Nezareti behiyesinden varid olan tezkere mezkûr 
mecmua ve Şûrayı Devlet mazbatasının sureti ile beraber aTZ ve takdim 
ki!:u jş 'makla olbabda her ne veçhile iradei seniyei hilâfetpenahi 

: crr fn ıü ?all k buyurulur ise mantuku alisi infaz olunacağı beyanile tez-
kerS «t av i terkim kılındı efendim. 

3 ramazan 1310 ve 9 mart 1309 

îrclci niyei Hazreti Padisahiyi mübelliğ Hamiş 

Kc i lc i d?*- i cr.'m olup melfuf a tile beraber mamuru âli buyuru-

ı.bi! tcnlıcr_ı -.: -i sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei se-
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»iyei cenabı hilâfetpenahi şerefmüteaMik buyurulmuş olanakla olbabda 
emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

5 ramazan 1310, 9 mart 1309 

N o : 3 3 1 — Tabiiyeti ecnebiyeye duhul istidasında bulunanların 
memaliki şahaneye avdet etmemek şartile tebdili 

tabiiyetlerine müsaade olunması hakkında 
iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde mü
talea olunan mazbatası mealinden müsteban olduğu üzere Selanik 
Vilâveti ahalisinden ve tebaai Devleti Aliyeden olarak müddeti medide-
denberi Fransada ikamet eden ve Kredi Liyona Bankasının Paristeki 
Şubesi Direktörlüğünde bulunan Eli Aron Ovadiye nam kimse bundan 
böyle Fransada tavattun ve teehhül edeceğinden Fransa tabiiyetine duhu
lüne müsaade i-tasım istida ettiği ve mumaileyhin tebdili tabiiyetini mâni 
bir gûna ilişik ve zimmeti ve badema memaliki mahrusai şahaneye avdete 
niveti bulunmadığı Selanik Vilâyeti ve Paris Sefareti seniyesi ile bil-
muhabere anlaşıldığından bahis ile merkumun emsali misillû fima baid 
memaliki mahrusai şahaneye avdet etmemek şartile tebdili tabiiyetine 
müsaade olunması ve bundan böyle tebdili tabiiyet istidasında buluna
caklara dahi şartı mezkûr ile ruhsat verilmesinin usul ittihazı ekseri
yetle tezekkür kılındığı dermeyan olunmuş ve bu suret münasib görün
müş olmakla bermucibi mazbata ifayı muktazasının Hariciye Nezare
tine havalesi babında ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti menlehül-
emrindir. 

25 ramazan 1310 ve 31 mart 1309 

Tezkerei maruza 

Selanik Vilâyeti ahalisinden ve tebaai devleti aliyeden olup ımüd-
de.'i medidedenberi Fransada ikamet eden ve Kredi Liyona Bankasının 
Paristeki Şubesi Direktörlüğünde bulunan Eli Aron Ovadiye nam kim
senin istidası veçhile Fransa Devleti tabiiyetine duhulüne müsaade ita
sı hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vüke
lâdan tezyil olunan mazbatası leffen arz ve takdim kılınmış olmakla 
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olbabda her ne veçhile emrü fermanı hümayunu hazreti hilâfetpenahi 
şerefmüteallik buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile 
tezkerei senaveri terkim kılındı. 

25 remazan 1310 ve 31 mart 1309 

iradei Seniyeyi Mübelliğ Hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vükelâ
dan müzeyyel mazbatasile beraber manzuru ali buyurulan işbu tezkerei 
samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei hazreti hilâ
fetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla emrü ferman hazreti veli-
yülemrindir. 

28 ramazan 1310 ve 3 nisan 1309 

No: 332 - 9 şevval 1276 tarihli zeyli kanunu ticaretin 
8 inci maddei muaddelesi [ 1 ] 

30 ramazan 1310, 5 nisan 1309 

Madde 8 — Yalnız bir meclisden ibaret olan her bir mahkemei ti
caret bir reis ile iki azayı daime ve iki azayı muvakkateden mürekkeb ola
rak bunların her biri esnayı müzakerede sahibi rey olacaklardır. 

No: 333 — Girit islâm maarifine mahsus nizamname 

16 şevval 1310, 21 nisan 1309 

Madde 1 — Girid ahalii müslimesi etfali için tahsili ulûm ve maa
rifin derecei iptidaiyesi cebrî olaea'ktır ve beşinci maddede gösterildiği 
veçhile mekârib tahsisatından cezire ahalii müslimesinin her ferdine isa
bet eden akçanın tediyesi dahi mecburidir. 

Madde 2 — Tahsili cebrî müddeti etfali zükûr için yedi yaşından 
on bir yaşına ve inas için altı yaşından on yaşına kadar nıümted olmak 
üzere beş seneden ibaret olacaktır. 

Madde 3 — Bir arızai vücudiye sebebile tahsile kabiliyeti olmayan 
etfal kaidei cebriyeden müstesna olacaklardır. 

[1] 9 şevval 1276 tarihli Ticaret Karnı:::: ! inci leriib 2 nci cild 
Düsturun 375 inci sahifesindedir. 
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Madde 4 — Maddei atiyede muayyen ve mahdud olan maarif mu-
hassasatı maarif meclisleri ve şubeleri marifetile tahtı mecburiyette 
olarak tahsil olunacak ve bu suretle tahsil olunamıyan mebaliğ vesaiti 
nizamiye ile tahsil kılınacaktır. 

Madde 5 — Maarif muhassasatı evvelâ etfalin zikudret ebeveyni 
ve velileri tarafından verilecek ücreti tedrisiyeden saniyen aşarı mev
kufe bedeli merbutu müstesna olmak üzere hasılatı seneviyei vakfiye 
mecmuunun şimdilik maarif sandığına alınacak humsundan salisen vi
lâyet varidatından Devletin maarife tahsis ettiği mebaliğin islâm cema
atına aid kısmından ve nevahi devairinden verilmesi muayyen olan ma
arif tahsisatından rabian menafi sandıkları ve eytam ve evkaf ve rüsumat 
ve düyunu umumiye ve belediye devairi islâm memurları ve jandarma 
ve polis islâm zabitanı dahil olduğu halde memurini müslime maaşa-
tının yüzde bir tevkifatından hamisen çocuklannı bilâ özrü meşru 
mektebe göndermiyenlerden alınacak cezayı nakdilerden sadisen as
habı hayrın mekâtib için vakf ve teberru etmiş oldukları varidat ve 
güllelerin fazlasından ve bundan böyle tedarik olunabilecek varidatı 
saireden mürekkeb olacaktır. 

Madde 6 — Kaza maarif şubelerinin mercii elviye mecalisi maarifi 
ve elviye mecalisi maarifinin mercii merkezi vilâyet maarif meclisi ola
caktır. Şu kadar ki her livanın muhassasatı hasren o livaya aid olup 
diğer livanın muhassasatına asla müdahale olunmıyacaktır. 

Madde 7 — Merkezi vilâyet maarif meclisi indeliktiza Maarifi 
Umumiye Nezaretile muhabere eder. 

Madde 8 — Maarif müdürleri tahsil edecekleri mebaliğe mukabil 
merkezlerde maarif meclisi ve kazalarda maarif şubelerinin mühürleri 
ile memhur koçanlı makbuz ilmühaberleri ita eyliyeceklerdir. 

Madde 9 — Maarif mecalisi rüesa ve azası bir hamiyeti vataniye 
olmak üzere fahrî olarak hizmet edeceklerdir. 

Madde 10 — Maarif meclisleri reisleri ashabı namus ve haysiyet
ten ve erbabı maariften ve otuz beş yaşım ikmal etmiş zevattan ve azası 
kezalik namus ve haysiyet ashabından ve okur yazar takımından ve 
otuz yaşını ikmal etmiş zevattan intihab olunacaktır. 

Madde 11 — Her liva maarif meclisi heyeti üçü o livada müstah
dem memurinden ve üçü evsafı nizamiyeyi haiz eşraf ve mütehayyizanı 
memleketten olmak ve bir reisin tahtı riyasetinde bulunmak üzere yedi 
zattan terekküb edecektir. 
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Madde 12 — Her kazada birer şubei maarif bulunacaktır. Şube 
riyaseti merkezi kazada bulunan mahkemei sulhiye reisi islâmdan ise 
andan ve meclisi idarei kaza Türkî kâtibinden ve mahkemei sulhiye 
Türkî kâtibinden ve kaza ahalisinden ve erbabı iffet ve istikametten 
ve okur yazar takımından iki zattan ve eğer mahkemei sulhiye reisi 
hıristiyandan ise mahkemei sulhiye islâm azasından terekküb edecektir. 

Madde 13 — Elviye maarif meclisleri ile kazalar maarif şubeleri 
reis ve azalarının intihab ve tayini valii vilâyete veya vilâyet müşa
virine aiddir. 

Madde 14 — Maarif heyetleri mekâtibi mevcudenin hüsnü idare
sine ve on dokuzuncu ve yirminci ve yirmi birinci maddeler ahkâmına 
tevfikan icab eden yerlerde müceddeden mektebler tedarik ve tesisine 
ve usulü cedide üzere tahsili ibtidainin vesaili teshiliyesine ve muk
tedir ve afif muallimler intihabına ve varidatı maarifin vakit ve za-
manile tahsil ve suiistimal ât ve israftan mufazasına ve tahsili cebrinin 
her yerde bilâ istisna ilerletilmesine memurdurlar. 

Madde 15 — Şehirlerde mekâtibi ibtidaiyeden başka birer zükûr 
ve birer inas rüşdiyesi ve rüşdiyelerin fevkinde birer zükûr idadiyesi 
bulunacaktır. 

Madde 16 — Elviyede kefaleti kaviyeye merbut ve evsafı niza
miyeyi haiz birer müdür ve birer tahsildar ve lüzumu kadar bevvab 
bulunacak ve umuru tahririye ve hesabiye müdür tarafından ifa olu
nacaktır. 

Madde 17 — Mekteblerin heyeti talimiyesi halkın hüsnü nazar ve 
itimadına mazhar olmuş afif ve edib ve ahlâkı hamide ile maruf ve 
muttasıf bulunmuş olanlardan intihab ev tayin olunacaklar ve suıihal 
ve fesadı ahlâk ashabı ile cinayet ve cünha ile mahkûm olanlar heyeti 
talimiye ile sair maarif hizmetlerinde istihdam olunmıyacaklardır. 

Madde 18 — Heyeti talimiye ve hademei saire maarif meclislerinin 
ittifak veya ekseriyeti aralarile intihab olunacaklardır. 

Madde 19 — Kazalarda bir karyede veyahud biri birinden yarım 
saat mesafede iki veya daha ziyade kura dairesinde tahsili ibtidaî sin-
nine yetişmiş zükûr ve inas kırk nefer veya daha ziyade etfal bulun
dukta o karye veya kura dairesinde bir mektebi ibtidaî bulundurula
caktır. 

Madde 20 — Maddei sabıkada beyan olunan mektebi ibtidaî mu
allimine ücreti tedrisiye olarak etfalin peder veya velileri tarafların-
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dan verilecek ücreti tedrisiyeden maada ianeten elviye maarif san
dıkları varidatı umumiyesinden şehrî yüzer kuruş maaş ita olunacak 
ve her kazada verilmesi lâzım gelen tahsisatı maarif o kaza maarif şu
besinin mazbatasile mukassaten verilecektir. 

Madde 21 — Zükûr ve inas kırk neferden aşağı etfal bulunan bir 
karyede ahali tarafından arzu olunduğu halde bir mektebi ibtidaî kü-
şad olunacak ve istihdam olunacak muallim maaşı mektebe devam ede
cek etfalin peder ve velileri taraflarından tesviye kılınacaktır. 

Ve iktiza edecek eczayı şerife ile kütüb ve risail meccanen ve iane
ten maarif kütüphanesinden verilecektir. 

Madde 22 — Kazalar merkezlerinde rüşdiye derecesine karib bi
rer mekteb bulundurulacak ve alınacak ücreti tedrisiye ile ianeden 
maada muallimlerinin beherine elviye maarif sandıkları varidatı umu
miyesinden şehrî iki yüz kuruş maaş verilecektir. 

Madde 23 — Muhtacın evlâdile bikes çocuklardan ücreti tedrisiye 
alınmıyacaktır. 

Madde 24 — Ücreti tedrisiye maarif heyetlerinin kararile derecatı 
muhtelifede tarh ve tahdid olunacaktır. 

Madde 25 — Ücreti tedrisiyenin mahbemah tesviyesi meşruttur. 

Madde 26 — Kaza merkezlerinde ve kurada bulunan mektebler 
muallimlerinin maaşatı mahalleri maarif şubeleri marifetile ba senedatı 
makbuza tesviye kılınıp fakat her sene elviye maarif mecalisine hesap 
vermeğe ve maaşatı mezburenin makbuz senedatını evrakı müsbite ola
rak ibraz ve irsal etmeğe mezkûr şubeler mecbur olacaklardır. 

Madde 27 — Karye mekteblerine devam eden etfalden alınacak 
ücreti tedrisiyenm tahsili o karye ahalii muteberesinden olarak şube 
tarafından intihab olunacak iki zata tevdi olunacak ve işbu ücreti ted
risiye yirminci maddede beyan olunan ianei şehriye ile birleştirilerek 
muallimlerin maaşatı tesviye olunacaktır. 

Madde 28 — Giridde kâin olup derecatı muhtelifede bulunan me
kâtibi islâmivenin kâffesnde avnı aynına mer'iyülicra olmak üzere ter
tib olunan ders cetveli işbu nizamnameye merbuttur. 

Madde 29 — îşbu nizamnamenin ahkâmı Vilâyet Gazetesile ilânı 
tarihinden muteberdir. 

Mevaddı setta 

Madde 30 — Tedris ve tederrüs hür ve serbesttir. Her kim olur 
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ise olsun bilâ muhalefet mekteb küşad edebilir. Ancak mekâtibi hu
susiye muallim ve müdürleri behemehal maarif nizamatına tâbi ve mad
dei atiyede mübeyyin kavaidi mahsusaya riayet ile mükellef olacak
lardır. 

Madde 3] — Hususî mektep küşad edecek olanlar evvel be evvel 
liva maarif meclislerinden istihsali ruhsata mecbur olacaklardır. 

Madde 32 — Hususî mekteb küşad etmek istiyenler elviye maarif 
mecalisine birer istidaname ita ederek oraca tahkikat ve tedkikatı lâ-
zime icrasile bir mahzur olmadığı halde ruhsat verilecek ve mekâtibi 
mezbure muallimleri mecalisi mezkûre huzurunda bilimtihan şehadet
name ahzine mecbur olacaklardır ve mekâtib müdür ve muallimlerinin 
evsafı matlube ile muttasıf olmaları dahi meşruttur. 

Madde 33 — Evlâdını tahsili ibtidainin mecburiyet müddeti zama
nında mektebe göndermekten imtina eden peder vesair velilere maarif 
meclis ve şubeleri canibinden birer hafta fasıla ile üç defa tenbihat 
ve nesayihi müşevvikane icra edilecek ve bu muamele kârgİT olmaz ise 
dördüncü haftanın son gününde meclisi maarif kararile maarif san
dıklarına aid olmak üzere kendilerinden bir beşlikten beş beşliğe kadar 
cezayı nakdî alınacak ve tekerrür ettikçe her defasında cezayı nakdî dahi 
bir misli zammedilecektir. 

Madde 34 — Giridde mekâtibi islâmiyeyi lâakal her iki ayda bir 
kere teftiş etmek ve merkezi vilâyet maarif meclisinin tahtı idaresinde 
bulunmak ve göreceği nevakısı merkezi vilâyet maarif meclisi vasıtasile 
makamı vilâyete tahriren ihtar eylemek ve tedrisatın ders cetveline 
tevfikan icrasına aleddevam dikkat etmek ve mekteblerin idarei dahi
liyeleri muhtacı ıslah ise elviye maarif meclisleri ile kazalardaki şu
beler heyetlerile bilmüzakere kararını merkezi vilâyet maarif meclisine 
beyan etmek ve umuru maliyei maarifin mecrayı matlubda cereyan 
edip etmediğini teftiş etmek ve maaş maarifi islâmiye için vilâyet mal 
sandığından verilmekte olan tahsisatı umumiyeden olarak tesviye edil
mek ve harcırahı elviyece verilmek üzere şehrî bin kuruş maaş ile ve 
maarif müfettişi umumisi unvanile erbabı iffet ve istikametten ve ev
safı matlubeyi haiz zevattan bir müfettişi umumî tayin kılınacaktır. 
Harcırah muamelesi umum harcırah kararnamesi ahkâmına tevfik edi
lecektir. 

Madde 35 — Cezirede bulunan derecatı mekâtibden ikmali tahsil 
ile başehadetname çıkmış olanlar kazalar mekâtibi muallimliklerine 
tayinleri için hakkı rüçhanı haizdirler. 
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Madde 36 — Kura ahalisinden isnanı tahsili geçirmelerinden do
layı mektebe devam edemiyenler için maarif müfettişi umumisi cani
binden verilecek talimat mucibince şubelerce tayin olunacak evkatı 
muayyenede mahalleri mekâtibi muallimleri canibinden veyahud sair 
erbabı fazl ve kemal tarafından dersiam okutturulacaktır. 

No: 334 — Memurini mülkiye terakki ve tekaüd kararname
sinin 28 inci maddei muaddelesi [ 1 ] 

24 şevval 1310, 29 nisan 1309 

Madde 28 — Tariki ilmiye ve askeriyeden tebdili tarik etmiyerek 
hidematı mülkiyede bulunanlar maaşlarından Mülkiye Tekaüd Sandı
ğına itası iktiza eden mebaliği verecekler ve tariki mülkiye ve askeriye 
ve ilmiyede sebkeden hizmetleri müddeti tekaüd için lâzım gelen müd
deti kanuniyeye mahsub olunup fakat sandıktan ahzedecekleri tekaüd 
maaşı mülkiyede bulundukları hizmet müddetince hesap olunacaktır. 

No : 335 — Müşiranı askeriyeden vefat edenlerin ailelerine 
verilecek maaşata mütedair 6 recep 1302 tarihli 

nizamnamenin 1 inci maddei muaddelesi [ 2 ] 

24 şevval 1310, 29 nisan 1309 

Madde 1 — Müşiranı askeriyenin rütbelerine mahsus maaştan şeh
rî yüzde beş tevkifat icra olunmak üzere ailelerinin Askerî Tekaüd 
Sandığından hakkı istifadeleri temin olunmuştur. 

Sıfatı askeriyelerine halel gelmiyerek hidematı mülkiyede bulu
nan müşiranın maaşı askerileri bulunacakları mülkiye memuriyetinin 
maaşı nizamisine muadil değil ise maaşı askerî ile maaşı mülkî bey
nindeki farkı dahi alacaklarından ol farkın yüzde beşi Mülkiye Tekaüd 
Sandığına aiddir. 

[1] Memurini Mülkiye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi: 1 inci 
tertib 4 üncü cild zeyl düsturun 8 inci sahif esindedir. 

[2] Müşiram askeriyeden vefat edenlerin ailelerine verilecek ma
aşların derecatına dair olan nizamname: 1 inci tertib 5 inci cild düs
turun 210 uncu sahifesindedir. 
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No: 336 — Posta nizamnamei dahiliyesinin 43 üncü 
maddei muaddelesi [1] 

26 şevval 1310, 1 mayıs 1309 

Madde 43 — Emanat sigortalı ve sigortasız olarak iki kısım olup 
bunların şeraiti muhtelife ile irsali posta idaresi canibinden taahhüd 
olunacağı gibi sigortalı emanetler her ne sebebe mebni olur ise olsun 
zayi veya gaib edilir ise posta idaresi bedelini kırk beş gün vadeli sened 
verip tediye eylieyecektir. Sigortasız olan emanetler otuz ikinci mad
dede muharrer esbabdan biri mevcud olmıyarak zayi olmuş ise ancak 
o halde idare bedelini doksan bir gün vade ile tediye edecektir. 

No: 337 — Şirketi Hayriye müstahdeminine mahsus 
Tekaüd Kararnamesi 

4 zilkade 1310, 8 mayıs 1309 

BÎRtNCÎ FASIL 

Müstahdeminin sureli tekaüdüne dair 

Madde 1 — Şirketi Hayriyede müstahdem bilcümle memurin ve 
kaptan v makinist ve ateşçi ve tayfalarla aylıklı amelei daimenin hakkı 
tekaüdden istifadeleri için maaşlarından her ay şartnamenin beşinci 
maddesi mucibince yüzde dördü tekaüd aidatı olarak kat ve tevkif 
olunacaktır. 

Madde 2 — Tekaüd maaşı iki nevi olup birisi müddeti malûmei 
hizmet ve diğeri maluliyet mukabili tahsis edilir ve hizmet mukabili 
tekaüde istihkak müstahdeminin şirkete yirmi beş sene hizmetleri seb-
ketmiş olmasile meşruttur. 

Madde 3 — Müstahdeminin taleb ve istidaları vuku bulmadıkça 
veya ifayı hizmete muktedir olamıyacak derecede alil ve mariz olduk
ları sabit olmadıkça tekaüdleri icra olunmıyacaktır. 

Madde 4 — Müstahdeminden müddeti muayyenei tekaüdü ikmal 
edenler tekaüd istidasında bulundukları zamanda muhassas olan maaş
larının sülüsü ile tekaüd edilir. Nizamen yüz kuruştan dun maaş isa-

[1] 2 saban 1299 tarihli Posta Nizamnamesi: 1 inci tertib 3 üncü 
cild zeyil düsturun 27 nci sahif esindedir. 
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bet edenlerin maaşı yüz kuruşa iblâğ olunup bu mikdardan dun tekaüd 
maaşı tahsis olunmaz. Yirmi beş seneden ziyade hizmet edenlerin fazla 
hizmetlerinin beher senesi için yirmi beş senede nail olacakları maaşın 
yirmi beşte biri zammolunacak ve fakat tahsis olunacak maaşın mik
darı hizmetlerine muhassas maaşın her halde nısfını tecavüz etmiye
cektir. 

Madde 5 — Müstahdeminden esnayı hizmette malûl olanların ma
luliyeti şirketçe en hafif hizmette istihdama mâni olacak derecede olst 
bile yirmi beş sene hizmet etmiş itibarile tekaüdü icra olunur. 

İKİNCİ FASIL 

Eytam ve eramile tahsis olunacak maaşata dairdir 

Madde 6 — Hizmet mukabili tekaüd için meşrut olan müddeti 
ikmal edip de kablettekaüd veya badettekaüd vefat edenlerin ve beşinci 
maddede gösterilen ahvalden naşi tekaüd maaşına nail olduktan sonra 
veya nail olmadan irtihal eyliyenlerin eytam ve eramili bir neferden 
ibaret ise müteveffanın müstahak olduğu maaşın sülüsü ve iki nefer ise 
nısfı ve daha ziyade ise sülüsanı eytam ve eramil beyninde mütesaviyen 
taksim olunmak üzere tahsis olunur ve bu suretle her nefere tahsis 
olunacak maaş indelhesab otuz kuruştan dun isabet eder ise noksanı 
bilikmal otuz kuruşa iblâğ olunacaktır. Bunların vefat edenlerinden 
ve yirmi yaşını ikmal eyliyen zükûr ile ere varan inasından kalacak 
maaşların otuz kuruşa iblâğı için şirket sandığından tahsis olunmuş 
olan mikdarı sandığa aid tutularak kusuru beyinlerinde mütesaviyen 
taksim olunur. 

Madde 7 — Müstahdeminden müddeti hizmeti on seneye baliğ ol
duğu halde vefat edenlerin ailelerine yirmi beş sene hizmeti sebkedenler 
ailesinin müstahak olduğu maaşın sülüsü ve müddeti hizmeti on seneyi 
tecavüz ederek vefat edenlerin ailelerine fazla olan beher sene için 
mezkûr sülüs maaşa onda biri zam ile tahsis kılınacaktır. 

Madde 8 — Müstahdeminden müddeti hizmeti on seneye baliğ ol
maksızın vefat edenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere şir
ket sandığından memuru müteveffa bir seneden beş seneye kadar hizmet 
etmiş ise son memuriyeti maaşının iki misli ve altı seneden on seneye 
kadar hizmet etmiş ise dört misli derecesinde ikramiye verilecektir. 

Madde 9 — Sandıktan hizmet mukabili tekaüd maaşı tahsisi müd
deti hizmeti maaşından sandığa yüzde dört verilmekle meşruttur. Bir 
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memur müddeti meşrutai tekaüdü ikmal edip istida eylediği halde 
müddeti hizmeti nisbetile maaş tahsis olunacağından müddeti hizmeti 
içinde maaşlarından tevkif edilmiş olan yüzde iki ve dörtten maada 
daha kaç senelik geri müddet maaşlarından yüzde dörde iblâğ için 
yüzde iki alınması icab eder. Ve anın yekûnu her kaç kuruşa baliğ 
olur ise hini istifasına değin kendi tekaüd maaşından ve badelvefat 
ailesine intikal eden maaş mikdarından yüzde on tevkif edilir. Ve kab-
lettekaüd vefat edenlerin ailelerine tahsis olunan maaşlar dahi şu kai
deye tevfik edilir. 

Madde 10 — Şirketin müddeti imtiyaziyesi hitamında tecdid ve 
temdid olunmayıpta sermayesi hissedarana taksim olunduğu surette 
tekaüd sandığından müterakim ve mevcud olan akçe dahi maaş ve kı
demleri nisbetinde bilcümle müstahdemin ile işbu sandıktan maaş alan 
mütekaidin ve eramil ve eytama taksim ve tevzi edilecektir. 

Madde 11 — Müddeti medide şirket hizmetinde istihdam olun
duktan sonra terki hizmet eden ve bir müddet sonra tekrar şirket hiz
metine dahil olanların hizmette bulunmadıkları müddetler müddeti 
meşrutai tekaüde idhal edilmiyecek ve şirketin maddeten zararını müs-
telzim bir fiile müstenid olduğu mahkemece tebeyyün etmeksizin ihraç 
edilenlerin müddeti istihdamı zarfında maaşlarından kat' ve tevkif kı
lınmış olan tekaüd aidatı bilhesap her ne mikdara baliğ olur ise ta
mamen kendilerine iade olunacaktır. 

Madde 12 — Şirketin bilcümle memurin ve müstahdemini maa-
şatından tekaüd aidatı olarak tevkif olunan yüzde dörtten hasıl ola
cak mebaliğ işbu kararname mucibince tekaüdü icra edilecek memurin 
ve müstahdemin ile bunların ailelerine tahsis ve ita olunacak maaşata 
tekabül etmediği halde üst tarafı şirket sandığından tesviye ve ifa kı
lınacaktır. 

Madde 13 — Tekaüd sandığında fazla sermaye teraküm ettiği 
halde sandık hesabına olarak istirbah olunacaktır. 

No: 338 — Yüzde dört faizli 1*93 senesi tömbeki 
istikrazı mukavelenamesi 

4 zilkade 1310, 8 mayıs 1309 

Bir taraftan 21 şevval 1310 tarihile şerefsanih olan iradei seniyei 
cenabı padişahî mantuku celiline tevfikan işbu mukavelenamenin icrayı 
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icabatı hususuna mezuniyeti lâzimeyi haiz olarak devleti aliyei osma
niyeye vekâleten hareket eden Maliye Nazın Devletlû Nazif paşa haz
retleri diğer taraftan Vikont Dozogbun taahhüd eylediği bazı banka ve 
bankerlerden mürekkep bir heyet beyninde mevadı atiye bilmukavele 
karargir olmuştur. 

Madde 1 — Hükümeti seniye bir milyon osmanlı liralık bir istik
raz ihraç eder. 

Madde 2 — Bu istikraza mukabil Hükümeti seniyece tertip olu
nacak tahvilâtın unvanı (tömbeki istikrazı tahvilâtı mümtazesi) olacak
tır. Bu tahvilâtın metni türkçe ve ingilizce ve fransızca ve almanca ola
caktır tahvilâtı mezkûrenin beheri yirmi iki osmanlı ve yirmi ingiliz 
lirası ve beş yüz frank ve dört yüz mark (yahut bunların mazrublarına 
müsavi) kıymetli kıt'alara münkasem olarak mecmuu istikrazı mezkû
run miktan itibarisine baliğ olacaktır. Bankı Osmanî müddeti imtiyazi-
yesinin hitamına değin işbu istikrazın faiz ve resülmal mürettebatının 
icrayı muamelâtına lâyenazil olarak memur bulunacaktır. 

tşbu tahvilât hamiline olarak tanzim olunacak ve yüzde dört he
sabile faizi altı aydan altı aya yani her sene ağustos ve şubat aylarının 
rumî ihtidalarında Dersaadette ve Londrada ve Pariste ve Berlinde mes
kukâtı mahalliye ile altın olarak tediye edilecektir. Tahvilâtı mezburenin 
bedeli senevî yüzde birden resülmal akçesi ifa kılınmak üzere kırk bir 
senede tesviye olunacaktır. Birinci kuponun bedeli 1 -13 ağustos 1893 
tarihinde tediye olunacaktır. 

Madde 3 — istikrazı mezburun tesviyei resülmali her sene temmuz 
ve kânunusani aylarının rumî ihtidalarında Bankı Osmanî marifetile 
altı aydan altı aya Dersaadette Hükümeti seniyenin bir vekili huzurunda 
kura çekilmek suretile icra edilecektir kura isabet eden tahvillerin bedeli 
kura keşidesini müteakiben duhul eden ağustos ve şubat aylarının rumî 
ihtidalarında başa baş tediye olunacaktır her kuranın neticesi Dersaa
det ve Londra ve Paris ve Berlin gazetelerinden Bankı Osmaninin inti
hab edeceği birer gazeteye dere ile ilân edilecektir. Kura isabet eden 
tahvilâtın tediyei bedeli için muayyen olan tarihte vadeleri henüz hulul 
etmemiş olan kuponların kâffesi dahi bedeli mezkûrun hini tediyesinde 
aid oldukları tahvile merbut bulunmak lâzım gelecek ve noksan olan 
kuponlar marüzzikir kura isabet eden tahvilin hamiline vacibülifa olan 
akçeden tenzil edilecektir. Birinci kura 1 -13 temmuz 1893 tarihinde çe
kilecektir. 
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Madde 4 — Hükümeti seniye tahvilâtı cedidenin resülmalile 
kuponlarının tediyesince hiç bir gûna tenzilât ve tenkisat icra etme
meği taahhüd buyurur anifülbeyan tahvillerle kuponları Memaliki 
Devleti aliyede halen ve istikbalen her nevi resim ve vergiden ve her 
türlü damga resminden vareste bulunacaktır işbu istikrazın kuponları 
yahut tahvilâtı üzerine memaliki ecnebiyede vaz olunmuş veya vaz oluna
cak olan her nevi vergi on ikinci maddede gösterildiği üzere tahvilâ
tın hini ihracında lâzım gelen damga masarifi müstesna olarak tahvilâ
tın hamillerine aid olacak ve bunlar bu cihetten hükümeti seniye aley
hine bir gûna davaya kıyam edemiyeceklerdir. 

Madde 5 — Duhul vadeleri tarihinden itibaren altı sene müddet 
içinde bedelâtı ahz olunmak üzere ibraz olunmayan kuponlar ve kura 
isabet edipte lâzimülifa olduğu tarihten itibaren on beş sene müruruna 
kadar bedeli alınmak üzere ihzar edilmeyen tahviller hükümeti seniye 
menfaatine olarak müruru zaman kaidesince kâffei hukuktan sakıt ola
caklardır. 

Madde 6 — Vadeleri duhul edip bedelâtı verilmiş olan kupon
larla kura isabet edip bedelâtı tediye olunan tahviller zımbalanıp ibtal 
olunduktan sonra her sene Rankı Osmanî marifetile hazinei celileye tes
lim olunacaktır. 

Madde 7 — Hükümeti seniye zikri ati varidatı işbu istikrazın resül
mali itibarisi kamilen tesviye pezir oluncaya değin icab eden müretteba
tına bir sureti münhasıra ve lâyetegayyerde olarak tahsis buyuracaktır. 

Lirai osmanî 

40000 Tömbeki şirketinin inhisarı mukabilinde ita eylediği 
meblâğı maktuu senevî 

11500 Şirketi merkumenin Yemen ve Bağdad ve Basra güm
rüklerine idhal edeceği tömbekilerin rüsumundan ki
lo başına iki kuruş hesabile tevkif edeceği meblâğ 

Tömbeki şerketinin müddeti inhisariyesi 3 nisan 1917 tarihinde mün-
kaziye olacağından ve işbu istikrazın tesviyei resülmali ise kırk bir se
neye muhtaç olduğundan hükümeti seniye anifüzzikir tömbeki inhisarı
nın inkızayı müddetinde evvelâ imtiyazın tecdidi halinde şeraiti mütesa-
viye ile tömbeki şirketine rüchaniyet ita etmeği saniyen şimdiki şirke
tin meblâğı maktuu senevisi ile berveçhibalâ tömbeki gümrük resminden 
tevkif olunacak on bir bin beş yüz lira yerine şirketi merkumeye halef 
olacak olan imtiyaz sahibine birinci derecede zimmet tahmil olunmak 
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üzere yine olmiktar bir meblâğı tahsis eylemeği ve salisen imtiyazın tec
didi yahut ahar bir şirkete ihalesi icra olunmayıpta tömbeki inhisarı 
doğrudan doğruya yeddi idarei devlete geçtiği takdirde hükümeti seniye 
işbu istikrazın faiz ve resülmal mürettebatına muktazi elli bir bin beş 
yüz osmanlı lirasını inhisarı mezkûr varidatından evvel be evvel bilifraz 
muakidlere teslim etmeği taahhüd buyurur şayet berveçhi muharrer ema
neten idarei devlete kalan inhisarı mezkûr hasılatı marülbeyan elli bir 
bin beş yüz osmanlı lirasını itmama kifayet etmediği halde noksan olan 
miktarı için hükümeti seniye memaliki şahane gümrük varidatı üzerine 
bir havalename ita etmek lâzım gelecektir. Hükümeti seniye anifüzzikir 
kırk bin osmanlı liralık meblâğı maktuu senevisi ile balâda beyan olun
duğu üzere tömbekilerin rüsumundan tevkif edeceği meblâğı Dersaadet
te altın olarak temamen Bankı Osmaniye teslim eylemesini lâyetegayyer 
bir suretle tömbeki şirketine işbu mukavelename ile emir ve ihbar bu
yurur teslimatı mezkûreye işbu mukavelenamenin imzalandığı tarihten 
itibaren bed ve mübaşeret olunacaktır zikir olunan tevkifat kifayet etme
diği halde hükümeti seniye her kupon taksitinin duhulünde noksan olan 
meblâğı hini ibrazında ifa olunmak üzere muakidlere gümrük üzerine 
bonolar bilita ikmal etmeği taahhüd eder hükümeti seniye bir sureti 
umumiyede ve lüzumu dairesinde olarak işbu istikrazın faiz ve resülmal 
mürettebatının tamamii tediyesini varidatı umumiyesile temin eder 1 -13 
ağustos 1893 tarihinde vadesi hulul edecek olan birinci koponun bedeli 
hükümeti seniyeye mal olduğundan avans hesabında hükümeti seniyeye 
irad kayd olunacaktır bilmukabele mezkûr 1 -13 ağustos sene 1893 tari
hine kadar tömbeki şirketi tarafından vuku bulacak teslimatın o tarih
te zuhur eden noksanı yine hesabı mezkûrda hükümeti seniyeye masraf 
kayd edilecektir. 

Madde 8 — Tömbeki şirketinin meblâğı maktuu senevisi olan kırk 
bin lira ile yedinci maddede gösterildiği üzere tömbeki rüsumundan 
tevkif olunacak olan on bir bin beş yüz lira şirketi merkume tarafından 
doğrudan doğruya Dersaadette Bankı Osmaniye ifa ve teslim olunacak
tır. 

Madde 9 — Hükümeti seniye işbu mukavelename müddetince evvel 
be evvel muakidlerle akdi ittifak etmeksizin ve anların kabulile müsavi 
kıymette olarak aynı teminatı cami varidatı saireyi yedi tasarruflarına 
vermeksizin işbu istikrazın mürettebatı seneviyesine hasseten karşılık 
gösterilmiş olan varidatı tenkis veya tağyir edebilecek hiç bir suna ta
dilât icra etmiyeceğini beyan buyurur. 



1392 

Madde 10 — Tömbeki şirketi canibinden Osmanlı lirası olarak Der
saadette Bankı Osmaniye vukubulacak teslimat iş bu istikrazın mürette
batı için açılan hesabı mahsusa günü gününe geçirilecektir. Mebaliği 
mezkûre üzerine kuponların duhulü vadesine ve tahvilâtın tediyei bede
lâtı zamanına on beş gün kalıncaya değin hazinei celile menfaatına 
olarak ingiltere bankasının faiz fiatından yüzde bir noksanile faiz yü-
rüdülecek ve fakat bu faizin mikdarı haddi azam olarak yüzde üçü te
cavüz edemiyecflktir. Bankı Osmani marifetile işbu istikrazın faiz ve 
resülmal mürettebatı için lira isterlin olarak Londrada ve frank olarak 
Pariste ve mark olarak Berlinde tediye edilecek olan mebaliğ zamanı 
tediyelerinde mevakii mezbure üzerine carî olan aviste kambiyo fiatile 
lirayı Osmanî olarak Dersaadette hesaba masraf kaydedilecektir. 

Her senei muamelenin hesabatı kat'iyesi senenin hitamından sonra 
mart rumî iptidasında tarafeyni mua'kidin beyninde kat edilecektir. 
Hesabatı mezkûrenin canibi hükümeti seniyeden tasvib olunması aka
binde ne mikdar fazla tebeyyün edecek olur ise Bankı Osmanî canibin
den hiç bir gûna tevkifat icra olunmaksızın bilâ imhal hazinei celileye 
teslim edilecektir. 

Madde 11 — Sıfatı meşruhayı haiz Vikont Dozogb zirde beyan 
olunacağı veçhile işbu istikrazı maktuan deruhte etmek için muhafaza 
eylediği hakkı ihtiyare mahsuben Hükümeti seniye-e üç yüz bin Osmanlı 
liralık bir avans vermeğe muvafakat eder. 

işbu avansa senevî yüzde altı buçuk hesabile bir faiz yürüdülecek-
tiı. Mezkûr avans berveçhi ati Dersaadette tediye olunacaktır. 

Lirayı Osmanî 

100 000 İşbu mukavelenameyi tasdikan müteallik buyurulacak ira
dei seniyei cenabı Padişahinin şerefsudurundan ve işbu 
mukavelenameye vazı imza olunduktan kırk sekiz saat 
sonra ita olunacaktır. 

100 000 Mezkûr birinci teslimattan bir mah sonra verilecektir. 
100 000 İkinci teslimattan bir mah sonra ifa edilecektir. 

Mumaileyh Vikont Dozogb veyahut onun yerine kaim olan zat 
işbu mukavelenameyi musaddak iradei seniyenin şerefsudurundan son
ra beş mah müddet zarfında işbu istikrazın mecmuu olan bir milyon 
osmanh lirasının beher yüz lira mikdarı itibarili^ini altın olarak yetmiş 
osmanh lirası fiatile Hükümeti seniyeden maktuan almağa salahiyetli 
bulunacaktır. Berveçhi muharrer maktuan alınacak mikdann hasılı nak-
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<disi bulunan yedi yüz bin osmanlı lirasından balâda muharrer üç yüz 
bin liralık avans ile faizleri çıktıktan sonra bakisi mütesaviyen dört tak
siti şehrile hükümeti seniyeye teslim olunacaktır. 

Birinci teslimat balâda gösterilen hakkı ihtiyarın refi beyan olun-
diktan on gün sonra ifa edilecektir. Mumaileyh Vikont Dozogb veyahut 
makamına kaim olan zat işbu mukavelenamenin ikinci maddesi ahkâ
mına tevfikan tahvilâtı katiyeyi imal ettirmeğe şimdiden mezun bulun
muştur. Tahvilâtı mezkûre berveçhi muharrer itasına muvafakat olunan 
.avansa karşı rehin olarak Bankı Osmaniye tevdi olunacaktır. 

Hükümeti seniye tahvilâtın masarifi imaliye ve tab'iyesi mukabilin
de muaıkidlere altın olarak beş bin lirayı osmanî ita buyurur, işbu beş 
bin lirayı osmanî berveçhi muharrer itasına muvafakat olunan üç yüz bin 
liralık avansa zam olunacak ve mezkûr avansın ikinci teslimatı tarihinde 
hükümeti seniyeye masraf kayd edilecektir. 

Madde 12 —• Hakkı ihtiyarın refi halinde hükümeti seniye işbu is
tikrazın miktarı itibarisinden beher yüz lira için muakidlere altın olarak 
maktuan yarım osmanlı lirası ifa buyuracak ve bunun hasılı nakdisi olan 
«em'an beş bin lirayı osmanî mumaileyh Mösyö Dozogb yahut makamına 
kaim olan zat tarafından on birinci madde mucibince hükümeti seniyeye 
ifası lâzım gelen son teslimattan tevkif olunaoaktır. 

Bilmukabele mumaileyh Vikont Dozogb yahut makamına 'kaim olan 
zat diyarı ecnebiyeye aid damga masarifile bilcümle emisyon masarifini 
ve tahvilâtın borsa fiatı resmiye defterine kayıd ve idhali masarifini de
ruhde eyliyecektir. 

Hükümeti seniye tahvilâtın borsa fiatı resmiye defterine kayd 
ve kabulü hususuna kendi sefaretleri marifetile icrayı hüsnü vesatet bu
yuracaktır. Şayet mumaileyh Vikont Dozogb yahut makamına kaim olan 
zat işbu istikrazın mecmuunu maktuan deruhde etmekten istinkâf ede
cek olur ise hükümeti seniye evvelâ marülbeyan avans ile faizleri ka
milen tesviye pezir oluncaya değin işbu istikraz tahvi'Iâtmm mikdarı 
itibarî olarak beş yüz bin Osmanlı liralığı rehnen Bankı Osmanide kal
mak saniyen mezkûr avans ile faizlerinin tesviyesi müddeti ihtiyariyenin 
duhulü tarihinden itibaren en nihayet altı mah müddet zarfında ikmal 

«di lmek salisen tahvilâtı mezkûre maktuan alınmadığı takdirde muma
ileyh Vikont Jorj Dozogb yahut makamına kaim olan zat en nihayet 
.altı mahı tecavüz etmemek üzere ittifakı tarafeyn ile kararlaşacak bir ta
rihe ve işbu mukavelenamede gösterilen aynı fi ve şartlarla işbu istik-

T. 1 C 6 F. HU 
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razın hükümeti seniye hesabına olarak alenen emisyonunu icra etmek 
hakkını haiz bulunacaktır ve rabian işbu istikraz tahvilâtının kusuru 
olan beş yüz bin lira mikdarı itibarilik tahvilât Bankı Osmanî tarafın
dan hükümeti seniyenin emri alisine hazır bulundurulmak şartile ser-
bestii hareketini müceddeden tamamile ihraz buyuracaktır. 

Madde 13 — Yüzde dört faizli istikrazı cedidin tahvilâtı katiyesi-
nin numunesi hükümeti seniyenin nazarı tasvibi aliyesine arz olunacak 
ve tarihi arzmdan sonra bir mah müddet zarfında mezkûr numune canibi 
hükümeti seniyeden bittasvib mumaileyh Vikont Dozogba yahut maka
mına kaim olan zata iade buyurulacaktır. Tahvilâtı katiye Maliye Nazı
rının imzasını havi olacak ve bu imzanın Pariste tab olunması için na
zırı müşarünileyh tarafından bir vekil tayin olunacaktır. Tahvilâtı «ıez-
bureye mumaileyh Vikont Dozogbun yahut makamına kaim olan zatın 
bir vekili marifetile kontrol için vazı imza edilecektir. 

Madde 14 — Hükümeti seniye işbu istikrazın faiz ve resülmal mu-
melâtı için Bankı Osmaniye istikrazı mezburun taksiti senevisinin baliğ 
olduğu mikdar üzerine yüzde yarım hesabile iki yüz elli osmanlı liralık 
bir kumüsyon tahsis buyuracak ve bu meblâğ altı aydan altı aya yani 
her senenin rumî ağustos ve şubatı iptidalarında salifülbeyan taksit kar
şılıklarından ifraz ve istifa olunacaktır. Meblâğı mezbur tevarihi mu-
harrerede ikinci maddede gösterilen hesaba masraf kayıd olunacaktır. 

Madde 15 — Hükümeti seniye bedelâtını altın olarak başabaş te
diye etmek üzere işbu mukavelenamenin sebebi tanzimi olan istikraz 
tahvilâtını 1/13 kânunusani 1895 tarihinden itibaren her ne zaman olur 
ise olsun tedavülden ref etmek hakkını muhafaza buyurur. 

Madde 16 — işbu mukavelename ancak ahkâmı münderecesini mu-
saddak iradei seniyenin şerefsudurundan sonra tarafeyince kesbi kati
yet ve mer'iyet edecektir. 

Madde 17 — işbu mukavelenamenin tefsiri ahkâmından dolayı Hü
kümeti seniye ile mumaileyh Vikont Dozogb yahut makamına kaim olan 
zat beyninde vukubulabilecek her gûna ihtilâf biri canibi hükümeti se
niyeden ve diğeri dahi mumaileyh Vikont Dozogb yahut makamına ka
im olan zat tarafından müntehab iki hakemden mürekkep bir heyeti ha-
kemiyece fasl ve hasm olunacak ve bunlar beyinlerinde uyuşamadık-
ları takdirde işe netice vermek üzere zikrolunan hakemler canibinden 
bir mümeyyiz nasb edilecek ve bunun verdiği karar her iki taraf için 
katiyülhüküm olacaktır. 
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îşbu mukavelenamenin sebebi tanzimi olan hususat hakkında me
zuniyeti lâzimeyi haiz olarak tömbeki şirketine vekâlet eden müdürü 
mebusu Vikont Jori Oozogb işbu mukavelenameye kesbi ittılâ ettiğini 
ve şirketti merkumeye aid olan ahkâm ve şeraiti kabul eylediğini beyan 
ve bahusus bedeli maktuu senevisi ile tömbekilerin gümrük rüsumun-
dan tevkif edeceği mebaliği doğrudan doğruya Bankı Osmaniye teslimi 
etmeği deruhde eder. 

İşbu mukavele nüshateyn olarak 26 nisan 309, 8 mayıs 1893 tarihin
de Dersaadette bittanzim teati kılındı. 

Tömbeki şirketi: Müdür Mebusu Maliye Nazırı 
Jorj Dozogb Nazif 

Maliye Nezareti celilesine 25 mayıs 1893 tarihile Bankı 
Osmanî idaresinden vürut eden mektubun 

tercümesidir 

Hükümeti seniye ile bazı banka ve bankerlerden mürekkep b i r 
heyeti sarafiyenin vekili sıfatını haiz Vikont Jorj Dozogb beyninde şeh-
rihalin sekizinde akd olunup bir sureti tarafı âlii cenabı nezaretpena-
bilerinden subu acizanemize tebliğ buyurulan istikraz mukavelename
sinin münderecatına kesbi ittilâ ettiğimizi ve mukavelenamei mezkûrun 
Bankı Osmaniye aid ahkâm ve şeraitini kamilen kabul eylediğimizi ta
rafı devletlerine arz ve beyanila kesbi fahr eyleriz. 

No: 339 — Bankı Osmanî imtiyaz mukavelenamesini tadil eden 
17 - 29 mayıs 1302 - 1886 tarihli mukavelenameyi 

muaddil mukavelename [ 1 ] 

7 zilkade 1310, 11 mayıs 1309 

Muharririni imza bir taraftan namı namii ve hesabı sarana Saltanatı 
Seniyeye olarak hareket eden Sadrazam Fehametlû Devletlû Cevad Paşa 
Hazretleri ve Maliye Nazırı Devletlû Nazif Paşa Hazretleri ile diğer ta
raftan Bankı Osmanî nam ve hesabına hareket eyliyen Müdürü Umumisi 
Sir Edgar Vensan ve Müdürü Mösyö Lafvantefi 17-29 mayıs sene 
1302/1886 tarihli mukavelename ahkâmınca zikri ati tadilâtın icrasını 
beyinlerinde kararlaştırmışlardır. 
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Evvelâ fi 5-17 şubat sene 1290/1875 tarihli mukavelename mucibince 
Devleti Aliyenıin Bankı Osmaniye aid hizmeti sarrafiyesile dahili mema
liki şahanede mezkûr banka muhavvel olan hidematına ve icra edeceği 
akçe nakliytına ve memaliki ecnebiyede ifa olunacak süfera ve memurin 
ve müstahdemini saire maaşat ve masarifaıtına mukabil senevî elli bin 
Osmanlı lirası kumüsyon verilecek ve bu kumüsyonun Düyunu Umumi
ye İdaresinin mezkûr banka aid hidemat ve muamelâtına şümulü olmı-
yacaktır. 

Bankı Osmanî Dersaadette teslim olunan mebaliği teslimi gününde 
ve şubelerine teslim olunan mebaliği dahi makbuz ilmühaberlerinin 
mezkûr bankın Dersaadetteki merkezi idaresine kasında hazinei maliye 
hesabına irad kaydedecektir. 

Saniyen kezalik Bankı Osmaninin bu günkü günde memaliki şaha
nede mevcud şubeleri maktuan senevî otuz bin lirayı Osmanî tahsis 
olunmuştur. 

Salisen elhaleti hazihi mevcud olan şubelerin haricinde olarak 
Bankı Osmanî ile bilittifak küşad olunacak şubelerin beheri için ikişer 
bin beşer yüz lira verilecek ve fakat işbu tahsisatı cedide ile salifülbe-
yan otuz bin liranın mecmuu elli bin Osmanlı altınını tecavüz edemiye-
cektir. Yeniden şubeler küşadı halinde bunların icra edeceği muamelât 
için bankı mezkûre marülbeyan elli bin liradan fazla kumüsyon vesaire 
namile hiç bir şey verilmiyecektir. 

Rabian Bankı Osmanî hesabı cari suretile Hazinei Celileye senevî 
yüzde yedi faizli bir milyon Osmanlı liralık bir kredi açacaktır. Hükü
meti Seniye zikrolunan kredinin resülmal ve faizinin temini tesviyesi 
zımnında elhaleti hazihi Bankı Osmaniye mevdu olan üç milyon beş 

yüz on yedi bin beş yüz lira isterlin mikdarı itibarilik eshamı umumiyei 
mübeddile tahvilâtını tahsis buyurur. Mezkûr eshamı umumiyenin ku
ponları Bankı Osmanî marifetile bittahsil bedelâtı hasılası hesabı cari
nin irad cihetine kayıd ve hesabı mezkûrun faizlerine mahsub edilecektir. 

Hamisen Bankı Osmaninin merkezi vilâyette şubeleri bulunan vilâ-
yatın hizmeti sarrafiyesi fi 5-17 şubat sene 1290/1875 tarihli ıroükavelena-
me mucibince mezkûr şubeler vesatetile cereyan edecektir. Merkezi vilâ
yette olmayıpta bir sancağında Bankı Osmanî şubesi bulunan vilâyatta 
yalnız ol sancağın varidat ve masarifatının ahz ve sarfı oradaki şube 
marifetile cereyan edip merkezi vilâyetten dahi hazineye gönderilecek 
mebaliğ şubei mezkûreye teslim kılındığı halde bunun dahi nakil ve 
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isalile şu'bei mezkûre mükellef olacaktır. Banka aid ikumüsyon ile şube
ler tahsisatının ve hesabı cari faizleri bakiyesi mikdarının tesviyesini 
temin için iktiza eden mebaliği şubelere teslim olunan varidattan istifa 
etmeğe Bankı Osmanî mezun olacaktır. Ancak mebaliği mezkûre zirde 
muharrer hesabı carii mahsusun hitamı senede bir bekiyei zimmeti tebey
yün eylediği takdirde istifa olunacaktır. 

Sadisen Maliye Nezareti Celilesi her senei maliye iptidasında (yani 
1-13 mart tarihinde) atiyüzzikir vilâyatı şahanenin emvali umumiyesi 
üzerine Bankı Osmaniye yüz yirmi bin Osmanlı liralık havalenameler 
verecektir. Bu havalenameler Bankı Osmaninin senei cariyeye aid ku-
müsyonile şubeleri tahsisatının ve hesabı cariye müteferri faizler baki
yesinin tediyesine muktazi karşılığın tedarikine muhassas olacaktır. 
Anifülbeyan yüz yirmi bin Osmanlı lirası vilâyatı atiye emvalinden ha
vale olunacaktır. 

l i rayı Osmanî 

60,000 Aşar mültezimleri senedatı olarak Kosva Vilâyetinden 
30,000 Havalename olarak Ankara Vilâyeti emvali umumiye-

sinden 

30.000 Aşar mültezimleri senedatı olarak Diyarbekir Vilâyetin
den 

120,000 

Bu havalelerden ahz ve kabz olunan akçelerin hasılı bulunan lirayı 
Osmaniler altın olarak Dersaadete vusulünde bir hesabı mahsusa geçi
rilecek ve bu hesaba yüzde yediden karşılıklı faiz yürütülecektir. Bil
mukabele Bankı Osmanî dahi berveçhi muharrer kumüsyon ve tahsisat 
ve faiz olarak iktiza eden mebaliği her taksitin duhulünde işbu hesabı 
cariye masraf kaydedecektir. Her senenin rumî martı iptidasında hesabı 
mezkûrda bir bakiyei zimmet görülecek olur ise işbu bakiye balâda be
sinci maddede muharrer olan minval üzere tesviye edilmek lâzım gele
cektir. 

Sabian gümrükler tahvilâtının faiz ve mubayaa muamelâtına dair 
Bankı Osmanî canibinden bu güne kadar takdim olunan hesaplar Hü
kümeti Seniyece tasvib buyurulmuştur. Buna mukabil Bankı Osmanî 
dahi yirmi beş bin Osmanlı liralık bir meblâğı Hükümeti Seniyenin 
hesabı carisine irad kaydedecektir. 
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Saminen gümrükler tahvilâtının takasiti atiyesi için Hükümeti Se
niye memaliki ecnebiyede meskukâtı ecnebiye ile vukubulacak kupon 
tediyatile tahvil mübayaatından mütevellid kambiyo farklarını salifüz-
zikir karşılığa masraf kayıd eylemesi zımnında Bankı Osmaniye mezu
niyet ita buyurur. 

Tasian Bankı Osmaninin imtiyazına müteallik mukavelâtı sabıka
nın işbu mukavelename ile tadil olunmayan kâffei ahkâmı kamilen ve 
tamamen mer'i ve muteber kalacaktır. 

İşbu mukavelenamede hesabı cari için tayin olunan faiz ile kumüs-
yonun ve şubeler tahsisatının mikdarı mukavelenamenin tarihi imzasın
dan itibaren altı sene müddet inkızasında ittifakı tarafeyn ile tadil olu
nacaktır. 

İşbu mukavelename nüshateyn olarak fi 8-20 mayıs 1309/1893 tarihile 
Dersaadette tanzim olunmuştur. 

No: 340 — tdarei umuru maliye! vilâyetçe memurini mülkiye 
ve maliyenin vezaifi hakkında ba iradei seniyei 

hazreti hilâfetpenahi mevkii icraya vaz 
olunan talimattır 

7 zilkade 1310, 11 mayıs 1309 

Madde 1 — Vilâyet ve liva ve kazalarda umuru omailiyenin nezaret ve 
teftişi ve umum varidatı devletin tahsil ve cibayeti memurini mülkiye
nin ve tahsil edilecek mebaliğin ahz ve sarfı memurini maliyenin va
zifesidir. 

Madde 2 — Vilâyet ve liva ve kazalarda mal kalemleri muamelâ
tının tensiki kuyud talimat ve tarifname ve izahnaımesine tatbikan tesis 
ve icrası lâzım gelen cedavil ve defatiri hesabiyenhı evkatı muayenesinde 
tanzim ve irsali memurini maliyenin vezaifi mahsusasındandır. 

Madde 3 — Vilâyet ve liva ve kazalarca emvali devletin kabz ve 
sarfı birinci maddede gösterildiği üzere memurini maliyeye mevdu ol
duğundan bıi iki cihetten münhasıran mal memurları mes'uldür mal 
sandıklarına teslim olunan akçeler mukabilinde verilecek matbu ve ko-

[7] Bankı Osmanî imtiyaz mukavelesini muaddil 17-29 mayıs 1302 
tarihli mukavelename: 1 inci tertip 5 inci cild düsturun 498 inci sahife-
tindedir. 
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canlı makbuz senedatı ve evrakı saire sandık erninlerile vilâyette defter
dar ve livada muhasebeci ve kazada mal müdürü tarafından müştereken 
mühürlenir. 

Madde 4 — Mal sandıklarından akçe sarf ve itası mutlaka Maliye 
Nezaretinin emir ve havalesine menut olduğundan sarfiyat ve irsa-
lât hususlarında mal memurları nezareti müşarünileyhanm tebligatına 
tevfik harekete memur ve mecburdur sarfına Maliye Nezaretinden me
zuniyet ita olunan muhassasat ve havalât için mal sandıklarından veri
lecek mebaliğin senedatı üzerine memurini maliye alelusul tedrikatı znuk-
taziye icra ettikten sonra «sarfı lâzım gelir» ibaresini ve «verile» işare
tini terkim ve mühürü zatilerile tahtim edeceklerdir. 

Madde 5 — Tehirinde tehlike ve mehazir olan tamiratı mübremei 
emiriyenin icrası ve hüdanikerde ahaliden -harik ve hareketi arz ve sey-
lâb gibi bir felâketten musab olanların temini ihtiyacatı acilesi için ter
tibi ve Maliye Nezaretinin emir ve havalesi haricinde alelacele sarfı ik
tiza edip istizana vakit olmıyan ve nihayetülnihaye beş bin kuruşu te
cavüz etırriyen meblâğın tesviyesini mülkiye memuru mal memurundan 
taleb eylediği halde bunun tertip ve havale haricinde olduğu mal memu
ru tarafından bir varaka ile beyan olunur mülkiye memuru o varaka 
üzerine işbu masrafın mes'uliyetmi mühür ve imzası tahtında kabul eder 
ise mal memuru mebaliği matlûbeyi hemen ita ile beraber mercii mah
susuna malûmat vermeğe mecburdur o yolda bir varaka ita ve mülkiye 
memurunun tahriren emri istihsal olmaksızın akçe verilir ise mal memu
ru mes'ul olur. 

Madde 6 — Her günkü irad ve masrafın müfredatını ve sandık 
mevcudunun mikdarını mübeyyin birer yevmiye pusulası tanzim ve 
memurini maliye ile sandık eminleri tarafından müştereken tahtam olu
narak mahalleri memurini mülkiyesine verilecektir. 

Madde 7 — Memurini mülkiye taraflarından ara sıra intihab oluna
cak zevat marifetile bağdeten mal sandıklarınca yoklama usulü icra kılı
nacak ise de her ay yoklaması memurini mumaileyhimin münavebeten 
bulunduracağı iki zat ile memurini maliyeden mürekkep bir komisyon 
vasıtasile ifa kılınacaktır. 

Madde 8 — Balâda muharrer ahz ve irsali hesabat ve sarfiyat ve 
tediyat hakkında Maliye Nezaretile defterdarlar beyninde icrayı muha
berat olunup bundan mada kâffei muamelât ve muhaberatı Maliyede ka-

vanin ve nizamatı devletin memurini mülkiye ve maliyeye tevdi eylediği 
salâhiyet ve mes'uliyet bakidir. 
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Madde 9 — Memurini mülkiye birinci madde mucibince umuru* 
maliyede nezaret ve teftiş vazifesile mükellef olduklanndan altıncı mad
dede mesbukulzikiir yevmiye puslalarını tetkik ve indelhace defatir ve 
senedat ve mevcudat ile tatbik ve sarfiyatı vakıa meyanında usul ve kai
deye mugayir ve nabemahal ve binnisbe ehemmiyetsiz bir şey görüldü
ğü ve tediyatın usule muhalif ve mes'uliyeti mucip olduğu anlaşıldığı' 
halde keyfiyeti Maliye Nezaretine tenmik edeceklerdir. 

Madde 10 — Emri tahsilatta rehavet eden ve sui istimalâtta bulu
nan ve memurini maliyeye muavenette ve iraei teshilâtta ademi müba-
lât gösteren memurini mülkiye devletçe mes'ul edilecektir. 

Madde 11 — Vilâyatta umuru maliyenin sureti idaresi hakkında 
mülkiye ve maliye memurlarının vazife ve mes'ulîyetlerinin derecatına 
dair mukaddema neşrolunan 26 cemaziyelevvel 1306 ve 12 kânunuevvel 
1304 tarihli nizamnamenin ahkâmı münderecesi mefsuhdur. 

No: 341 — Kumiisyonculuk, tellâl ve simsarlık edenlerden 
alınacak ruhsatiye harcı hakkında irade 

Ticaret ve Nafıa Üezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan 8 
safer 310 tarih ve doksan üç numaralı tezkeresi melfufatile beraber 

Tanzimat Dairesinde kıraat olundu. 

Mealinde bin üç yüz sekiz senesine mahsuben poliçecilerden ruhsa
tiye tezkeresi bedeli tahsiline mübaşeretle yüz on yedi kişiye tezkere ita 
ve diğerlerindende istihsaline itina olunduğu halde poliçecilik ve ku-
müsyonculuk muamelâtile iştigal edenler kendilerini tüccardan addede
rek poliçesi namile resim itasından istinkâf ve ekserisine Ticaret Odasın
dan şahadetname verilmesi cihetle içlerinden yüz akmışı tüccar olduk
larını ve bazıları da Ticaret Odasının abone yazıldıklarım bilbeyan res
mi mezburu vermekten imtina ettikleri ve işleri poliçe çekmek ve muka
bilinde mal göndermek veyahut götürüp furuht eylemek veya akçe ikraz 
v e istikraz etmek olmasına nazaran bunlara tüccar nazarile bakılır ise tez
ke re bedeli alınamayıp alınmışların bile reddini taleb edecekleri beyanile 
iktizası köşe sarrafları kethüdalığından istifsar ve Dersaadet Ticaret 
Odası Riyasetinden ise Şûrayı Devletin mukarreratına göre poliçecilik 
v e kumüsyonculuk muamelesi muamelâtı tüccariye cümlesinden olma
sile muamelâtı mezkûre ile iştigal edenler kanunen tüccar tnınmakta 
iken bir kısmının odadan şahadetname alışı kendi reylerine muhavvel' 
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olmak ve hir kısmına sarraflar kethüdalığından mecburî tezkereler ita 
olunmak suretile yekdiğerinden tefriki mugayiri nizam ve müstelzem 
mahazir olacağı iş'ar edilmekte olduğu ve vakıa Ticaret Kanunu ahkâ
mınca keddiyeminlerile taayyüş edenlerden maada küllî ve cüz'î emtia ve 
eşya ve erzak satanlar ile zeyli kanunu ticaretin yirmi sekizinci madde
sinde tadad ve tasrih edilmiş sair muamelâtı ticariyeyi san'at ittihaz 
ederek haklarında iflâs muamelesi icra olunabilenlerin tüccardan ma-
dut olduklarına kıyasen kumüsyoncu ve dellâl ve simsar ve poliçecilerin 
tüccardan addi Şûrayı Devlet kararı icabından bulunup ancak poliçe-
ciler mukaddemleri nizamı mahsusuna tâbi oldukları halde elyevm te-
rakkiyatı asriye ve tevessüü muamelâtı ticariyeden dolayı vaz'ı aslileri 
değişmiş ve şimdi gerek kumüsyoncu ve gerek alelıtlak umum tüccar 
poliçecilik muamelâtile de müştagil bulunmuş oldukları cihetle poliçe-

cilik vesikai ruhsatiyesi harcının hangi sınıf tüccardan istifasının tayini 
hususunda müşkülâta tesadüf olunduğu ve şu hale göre umum tüccarın 
vesikai mezkûr harcile mükellefiyeti hususuna gidilecek olsa Ticaret 
Odası nizamnamesine muhalif olarak buda baisi şada olacağı ve halbuki 
harcı mezburun Ticaret Nezaretine aidiyeti esasen tahtı iradei seniye
den olmasile bunun temini istihsali lâzımeden ise de kumüsyoncuların-
da poliçecilik muamelâtında bulunmaları sebebile ciheti istifanın tayi
ninde görülen müşkülâttan dolayı istihsali teehhürata duçar olduğu 
beyanile bu babda Şûrayı Devletçe bir karan kat'î ittihazı lüzumu der
meyen kılınmıştır. 

Vukubulan iş'ar üzerine Ticaret ve Nafıa Nezaretinden daireye 
izam olunan Ticaret Müdürü Saadetli îsmail Bey Efendi Hazretlerinden 
lâzım gelen bazı husus istizah olunduktan sonra muktazayı maslahat 
ledelmüzakere kumüsyoncular alelûmum muamelâtı ticariye ile melûf 
ve poliçeciler dahi akçe ikraz ve istikrazı ve poliçe ahz ve itasile meşgul 
ve dellâl ve simsarlar ise eşya ve emtiai ticariye ve kambiyo ve zehair 
ve esham ve akar vesaireye müteallik bayi ile müşteri meyanında icra 
olunacak ahz ve itada vasıta olduklarından gerek poliçeci ve kumüsyon
cular ve gerek dellal ve simsarlar tüccardan madud iseler de bunlann 
Ticaret Odasından aldıkları ruhsatnameler kendi sınıf ve şahıslarını ta
yin ve isbata medar olmak üezere mevzu olup bu ise anların devlete 
karşı mükellef oldukları rüsumun istihsaline mâni ve menafi olmadı
ğından ve poliçecilerden Öftedenberi senevî üçer yüz kuruş ahz edilmekte 
bulunduğundan şu usulün kumüsyonculuk ve dellal ve simsarlık ile 
iştigal edenlere dahi tamimile patent kanununun mevkii icraya vaz'ına 
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kadar bunlardan dahi senevi üçer yüz kuruş ruhsatiye harcı istifasının 
Ticaret ve Nafıa Nezaretine iş'arı tezekkür kılındı olbabda emrü ferman 
hazreti menlehülemrindir. 

6 rebiülâhir 310, 15 teşrinievvel 1308 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 

olunan işbu mazbatasında esbabı beyan olunduğu veçhile poliçecilerden 
ötedenberi senevi üçer yüz kuruş resim ahzı hakkındaki usulün kumüs-
yonculuk ve dellal ve simsarlık ile iştigal edenlere tamimile Patent Ka
nununun mevkii icraya vaz'ına kadar bunlardan dahi senevi üçer yüz 
kuruş ruhsatiye harcı istifası münasib görünmüş olmakla muvafıkı iradei 
mekâr meadei cenabı hilâfetpenahi olduğu halde icrayı icabının Ticaret 
ve Nafıa Nezaretine havale olunacağı muhatı ilmi âli buyuruldukta ol
babda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliülemir efendimizindir. 

12 zilkade 310, 16 mayıs 309 

Poliçecilerden ötedenberi senevi üç yüz kuruş resim ahzı hakkındaki 
usulün kumüsyonculuk ve dellal ve simsarlık ile iştigal edenlere tamimile 
Patent Kanununun mevkii icraya vaz'ına kadar bunlardan dahi senevi 
üçer yüz kuruş ruhsatiye harcı ahz ve istifasına dair Şûrayı Devlet Tan
zimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâden müzeyyel mazbatası leffen 
arz ve takdim olunmuş olmakla olbabda her ne veçhile iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurulur ise mantuku münifi in
faz edileceği beyanile tezkerei senaverî terkim kılındı efendim. 

12 zilkade 310, 16 mayıs 309 

[idarei seniye tarihi: 15 zilkade 1310, 19 mayıs 1309] 

No i 342 — İzmir Buz Fabrikası imtiyaz mukavelenamesinin 
altıncı maddei muaddelesi 

14 zilkade 1310, 18 mayıs 1309 

Madde 6 — Sadir olacak fermanı âli tarihinden itibaren bir sene 
zarfında esbabı imtiyaz fabrikanın inşasına bed ile bir buçuk sene zar
fında bilimal buz imal ve furuht etmeğe mecbur olacak ve bunun için 
anonim şirket teşkiline mezun olacaktır. 



1403 

No: 343 — Aşar ve rüsumat mültezimlerine verilecek 
zabıtnamelerin kırk paralık pula tâbi tutulması 

hakkmda iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Aşar ve rüsumat mültezimlerine verilmekte olan zabıtnameler rü
sumu maktua tarifesindeki birinci maddenin ikinci fıkrasında münderiç 
mazbatalara kıyas olunarak bunlara onar kuruşluk pul ilsakı Düyunu 
Umumiye varidatı muhassasa idaresi müdüriyeti umumiyesinderı taleb 
olunduğundan bahisle bazı ifadeyi havi Maliye Nezaretinden takdim olu
nup Şûrayı Devlete havale buyurulan 8 cemaziyelâhır 310 tarih ve bin 
iki yüz bir numaralı tezkere tanzimat dairesinde ledelkırae evmali emi
riyenin ilzamında mültezimlerden alman taahhüd senedatı resmi dam
gaya tâbi olup verilen zabıtnameler dahi bunlara müteallik ve bir meb
lâğ için mükerrer damga resmi istifası gayri caiz bulunduğundan mev-
zuubahs olan zabıtnamelerin gerek nisbî ve gerek maktu damga resmin
den istisnası lâzım geleceğine nazaran idarei merkume ile bihnuhabere 
hasıl olacak neticenin bildirilmesi nezareti müşarünileyhaye iş'ar olun
muştu. 

Cevaben varid olan 17 şevval 310 tarihli tezkerede olbabda bihnu-
bere idarei merkume komiserliğinden gelen tezkerede velev münferit bir 
meblâğ için olsun tanzim olunacak evrakın cinsi ve şekli tebeddül ettikçe 
cümlesi ayn ayrı pula tâbi tutulmakta olmasına ve bir meblâğ için cer-
yan edecek bir kaç türlü muamele için tanzim olunacak evrak resmi 
damga kanunu ahkâmına tâbi oldukça bunların bir kıt'asından maa
dasının muafiyetine dair sarahati kanuniye bulunmasına ve eğerce mül
tezimin deyin senedatı pulu havi ise de zikrolunan zabıtnamelerin cinsi 
ve şekli ve maksadı büsbütün başka bulunmasına binaen bunların hiç 
olmaz ise ilmühaber addile birer kuruşluk pula tâbi tutulması muvafıkı 
maslahat olacağı idarei merkume müdüriyetinden ifade olunduğunun 
bildirildiği beyan kılınmıştır. 

Iktizai maslahat ledelmüzakere idarei mezbürenin talebi veçhile 
mezkûr zabıtnamelere kırkar paralık pul yapıştırılması bir muamele 
için mükerreren resim ahzı demek olacağı cihetle caiz olamıyacağı bir 
rey tarafından dermeyan edildi ise de zikrolunan zabıtnamelerin kırk 
paralık pula dahi tâbi tutulmaması emrinde ısrar edilmiş olsa idarece 
rüsumu maktua tarifesinde muharrer bazı evrakı emsali ittihaz ile iddiai 
sabıkın tecdid ve tekriri melhuz olduğuna ve mezkûr zabıtnamelere kırk 
paralık pul ilsakı mültezimine giran gelmiyeceğine binaen mevzuubahs 
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oları zabıtnamelerin kırk paralık pula tâbi olduğunun rüsumu maktuar 
tarifesine idhali bilistizan makrunu musaadei seniyei Hazreti Padişahı" 
buyurulduğu halde rüsumu malktua tarifesine olveçhile işaret edilmesinin 
divanı hümayun kalemine ve lâzım gelen muamelenin ifası hususunun 
Maliye Nezaretine havalesi ekseriyetle tezekkür kılındı olbabda emrü 
ferman hazreti menlehülemrindir. 

15 zilkade 310, 19 mayıs 309 

[İrade tarihi: 29 zilkade 1310, 2 haziran 1309] 

N o : 344 — Bi l cümle e t ıbbanın temettü verg is inden istisnası 
hakk ında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Edirne Vilâyetinde bulunan etibbayi mülkiye ve ecnebiyeden ve 
maaşlı dairei belediye etibbasından adi esnaf misillû temettü vergisi 
taleb edilmekte olduğundan ve etibbanın mezkûr vergi ile mükellefiyet
leri hakkında sarahati nizamiye bulunmadığından bahisle mahalline 
tebligatı muktaziye ifası lüzumuna dair umum mekâtibi askeriyei şa
hane Nezaretinden sebkeden iş'ar ve olbabda Dahiliye Nezaretinden 
takdim olunan tezkere üzerine tastir buyurulan tezkerei samiyeye ce
vaben Maliye Nezaretinden takdim kılınan 25 şaban 1310 tarih ve se
kiz numaralı tezkere ve melfufatı etibbayi mülkiyeden maksad ne ol
duğunun tavzihi emrile Şûrayı Devlete havale buyurulmuş olmakla 
Tanzimat Dairesinde kıraat olundu. 

Tezkerei mezkûr mealinde tarafı Devletten muvazzaf olan etibba 
muayene edecekleri hastalardan ücret almadıkları halde temettü ver
gisinden istisnaları iktiza eder ise de muvazzaf olup da hastalardan 
dahi başkaca ücret alanlardan ticaretlerinin mikdarına göre bir mikdar 
vergi ahzı lâzım geleceği 3 nisan 1289 tarihinde Şûrayı Devlet Riyase
tinden mebus tezkerede beyan kılınmış ve etibbayi askeriyeden bulun
duğu halde ehali hastagânını tedavi ile ücret almakta olanlardan dahi 
mezkûr verginin alınıp alınmıyacağı bazı mahalden sual olunması 
üzerine bu babda Makamı Valâyı Seraskerî ve Mektebi Tıbbiyei Şa
hane Nezareti ile cereyan eden muhaberat cevaplarında etibbayi as
keriyenin en çoğu marazayı meccanen tedavi etmekte olduklarına bina
en bunlar hasıl olacak varidatı cüziyat kabilinden olan bir vergi ile 
mükellef tutulur ise fıkara ve muhtacın etibbayi askeriye tedavisinden 
mahrum edilmiş olacağı iş'ar kılınmış olmasile ve etibbayi askeriye 
bilistisna etibbayi mülkiye mezkûr vergi ile mükellef tutulmakta ol-
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•duğu ve temettü vergisi her şahsı mutemet tiden bilâ istisna alınacağına 
ve etibbayı mülkiye maaşlarından başka tedavi ettikleri hastalardan 
ücret almakta olup bu da bir nevi ticaret demek olacağına nazaran 
vilâyatı mezburece dahi etibbayı mülkiyeden temettü vergisi ahzı lâ-
-zım geleceği dermeyan kılınmıştır. 

Muktezayı maslahat ledelmüzakere etibbayı mülkiyeden maksad 
muvazzafan hizmeti Devlet ve memlekette bulunan etibba olup bun
lardan maada mezunen memaliki mahrusai şahanede icrayı tababet 
edenler erbabı san'attan olarak şu iki kısım etibbadan temettü vergisi 
ahzı mukaddema kararlaştırılmış ise de bilûmum etibba erbabı ulûm 
ve maariften bulundukları cihetle bunların sair erbabı ticaret ve san'-
ata mahsus olan temettü vergisile mükellef tutulmaları muvafıkı mas
lahat olmıyacağından bilûmum etibbanın mezkûr vergiden istisnası 
ledelarz makrunu müsaadei seniyei cenabı padişahi buyurulduğu tak
dirde keyfiyetin tamimen vilâyata ve müstakilen idare olunan muta
sarrıflıklara iş'arı ve Umum Mekâtibi Askeriyei Şahane Nezaretine ma
lûmat itası hususlarının Dahiliye Nezaretine havalesi ve Hazinece ifayı 

muktezasının Maliye Nezaretine iş'arı tezekkür kılındı olbabda emrü 
ferman hazreti menlehülemrindir. 

24 şevval 1310 ve 29 nisan 1309 

Meclisi Mahsusu Vükelâyı Fahkamın mazbatai 
müzeyyelesi suretidir 

Şûrayı Devlet Tanzimat dairesinin meyanei bendegânemizde kı
raat ve mütalea olunan işbu mazbatasında dermeyan olunduğu veçhile 
etibbayı mülkiyeden muvazzafan hizmeti Devlet ve memlekette bulu
nan ve mezunen Memaliki Mahrusai Şahanede icrayı tebabet edenlerden 
temettü vergisi ahzı mukaddema ittihaz olunan karar icabından ise de 
bilûmum etibba erbabı ulûm ve maariften bulunduklarından ve bunların 
sair erbabı ticaret ve san'ate mahsus olan temettü vergisile mükellef 
tutulmaları muvafıkı maslahat olamıyacağından bilûmum etıbbanın 
mezkûr vergiden istisnası lâzım geleceğinin tamimen vilâyata ve müs
takilen idare olunan mutasarrıflıklara iş'arı ve Umum Mekâtibi Aske
riyei Şahane Nezaretine malûmat itası hususlarının Dahiliye Nezaretine 
havalesi ve Hazinece ifayı muktezasının Maliye Nezaretine iş'arı meclisi 
çakeranemizde tasvib edilmiş ise de olbabda ve katıbai ahvalde emrü fer
man hazreti veliyülemir efenchmizindir. 

4 zilhicce 1310 ve 6 haziran 1309 

[irade tarihi: 6 zilhicce 1310, 8 haziran 1309] 
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No: 345 — İtibarı Umumii Osmanî şirketi nizamnamei 
dahilisinin mevaddı muaddelesi 

8 zilhicce 1310, 10 haziran 1309 

Madde 6 — Şirket sermayesinin bİT milyon yüz bin Osmanlı lirası 
yanı yirmi beş milyon frank yahut bir milyon İngiliz lirası olması 
mukarrer olup beher yirmi iki Osmanlı lirası yani beş yüz frank veyahut 
yirmi İngiliz lirası olmak üzere elli bin hisseye münkasemdir ve mez
k û r sermaye işbu mukavelenameye vaz'ı imza edenler tarafından şimdi
den kamilen taahhüd olunmuştur. İşbu sermaye hissedaran meclisi umu
misinin reyile ve ikinci tertib olarak yeni hisseler küşadile dört milyon 
dört yüz bin Osmanlı lirasına yani yüz milyon franka iblâğ olunabile
cek ve işbu yeni hisselerin mubayaasında eski hisseler ashabının hakkı 
tercihi olacaktır. 

Madde 30 — Şirketin masarifi umumiyesi ve taahhüdatı sairesi 
ifraz olunduktan sonra baki kalan temettüatı safiyesi berveçhiâti t e v z i 
olunacaktır. 

Şöyleki: Yüzde beş bir ihtiyat sermayesi teşkiline hasır ve yüzde 
yedi müsavat üzere beyinlerinde taksim edilmek üzere Meclisi İdare 
azalarına ita ve yüzde seksen sekiz dahi hisselerin havi olduğu meblâğ 
nisbetinde hissedaran meyanında taksim olunacaktır. 

Madde 31 — Hissedarana verilecek temettüat Meclisi İdare tara
fından tayin olunacak evkatta şirketin merkezi bulunan Dersaadette t e 
diye olunacaktır. 

No: 346 — Mektebi Mülkiyei şahaneden neşet edipte taşra 
memuriyetini kabulden istinkâf edenler hakkmda 

olunacak muameleye dair nizamname 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatai müzeyyelesi 

Mektebi tıbbiyei mülkiyeden neşet eden etıbbanın taşra memleket 
tababetine cebren tayin ve izamlarını mutazammın bir maddei niza
miye olmamasına mebni bazı mahaller tabibliğine devairi belediyece 
muhassas maaşın azlığından veya sair esbabdan naşi rağbet eden buluna
madığından bahisle bu babda bir karar ittihazı lüzumuna dair umum 
mekâtibi şahane! askeriye nezaretinden sebkeden işarat üzerine Dahiliye 
Nezaretinden bittakdim Şûrayı Devlete havale buyurulan iki k ı t ' a t e z * 
kere ve melfuflan tanzimat dairesinde kıraat olundu. 

Memleket etibbası ve eczacıları hakkındaki nizamnamenin onuncu 
maddesinin birinci fıkrasında «mekâtibi tıbbiyei şahanede tahsil eden-
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lerden mektebi tıbbiyei mülkiye nizamnamesi hükmünce kur'adan ve-
ona kıyasen bedeli askeriyeden muaf tutulmuş olanlar mazhar olduk
ları mafuviyete mukabil iki sene kaza ve üç sene liva sınıflarında bilfüT 
memleke t tababetlerinde beş sene hizmete mecbur olacaklardır» diye-

muharrer o l d u ğ u halde etrbbai mülkiyeden hizmeti ımecburiyeyi ifa et-
miyenler haklarında yeniden bir karar ittihazına lüzum gösterilmesinin 
esbabı umum mekâtibi askeriye Nezaretinden bilistizah cevaben varid' 
olan 24 şaban 1310 tarihli tezkerede fıkrai mezkûre ahkâmı taşralı olan

lar haklarında cari olduğu ve rnekteb talebesinin ekseri Dersaadetli ol
maları melâbesesile kur'a vesaire gibi mükellefiyetten muaf bulunduk
larından bunlara şümulü olmadığı ve fıkrai mezkûreye tevfikan gönde
rilecek taşralı etibba dahi nizamen müstehak oldukları maaşlarını ala
m a m a k bahanesile Tağbet eylememekte oldukları cihetlerle Trbbiye Ne
zaretinin bu gibi etibbayi cebren sevk ve izam edebilmesi için bir karar 
ittihazı lüzumu gösterilmiştir. 

Filhakika Dersaadet ahalisinden olupda mektebi tıbbiyei mülkiye
den başehadetnaıme neşet eden etıbbanın taşra memleket tababetlerine 
cebren izamına hükmü nizam müsaid olmadığından badema Dersaadet. 
ahalisinden mektebi tıbbiyei mülkiyeye duhul edeceklerin şahadetname 
ahzeyledikten sonra teklif olunacak taşra memleket tababetlerini kabul« 
edeceklerine da i r kendilerinden ve sagir oldukları halde pederlerinden 
veyahut sair velilerinden sened ahzı ve böyle sened aldıktan sonra mek
tebi mezburden şehadetname ahz edecekler ifai taahhüdden istinkâf 
eyledikleri halde şahadetnamelerinin istirdat olunması ve mektebi meş
hurdan neşet etmiş olan taşralı talebeden teklif olunacak taşra tababet
ler in i kabul etmiyenler haklarında bermucibi nizam muamele edilmesi 
ve Dersaadet ahalisinden olarak şimdiye kadar mektebi mezburden neş
et etmiş o l a n talebeden taşraya gitmekten imtina edenlerin sınıflannın< 
terfi ve Dersaadetce istihdam olunmaması ve bunlann zürrolunan onun
cu maddenin fıkrai ahiresinde muharrer olduğu veçhile mektebte tah
silde bulundukları her senei tedrisiye için mektebin sandığına onar vc 
diploma ve imtihan harcı olarak idarei umuru tıbbiye sandığına yirmi
şer osmanlı altını itaya mecbur tutulmalan hususlarmm usul ittihazile-
keyfiyetin umum mekâtibi askeriye Nezaretine iş'an ve memleket etıbba
sına nizamen muayyen olan derecede maaşlar tahsisile işbu maaşların' 
vakti zamanile ifasına itina olunmasının tamimen vilâyata ve müstakilen-
idare olunan mutasarnflıklara tebliği hususlanna bilistizan iradei se
niye i hazreti padişahı müteallik ve şerefsudur buyunriduğu halde ifayı« 
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muktezasının Dahiliye Nezaretine havalesi tezekkür kılındı emrü ferman 
hazreti menlehülemrindir. 

4 zilkade 1310, 8 mayıs 1309 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında Dersaadet ahalisinden badema mektebi tıbbi
yei mülkiyeye duhul edeceklerin şehadetname ahz eyledikten sonra tek
lif olunacak taşra memleket tababetlerini kabul edeceklerine dair ken
dilerinden ve sagir oldukları halde pederlerinden yahut sair velilerinden 
sened ahzı ve böyle sened arızından sonra ifai taahhüdden istinkâf ey
ledikleri takdirde şehadetnamelerinin istirdat olunması ve mektebi mez-
burden neşet eden taşralı talebeden kezalik teklif olunacak taşra taba
betlerini kabulden imtina edenler haklarında beranucibi nizam muame
le edilmesi ve Dersaadet ahalisinden olarak şimdiye kadar mektebi mez-
burden neşet etmiş olan talebeden 'taşraya gitmekten imtina edenlerin 
sınıflarının terfi ve Dersaadetoe istihdam olunmaması ve bunların mek-
tepde tahsilde bulundukları müddet masrafile diploma ve imtihan harcı 
olarak nizamen lâzım gelen mebaliği itaya mecbur tutulmaları hususu
nun usul ittihazı lüzumu dermeyan olunmuş ve bu suret esasen münasib 
görünmüş olup ancak bundan böyle mektebi mezkûre duhul edecekler
den sened ahzından sonra ifai taahhüdden istinkâf edenlerin şehadet
namelerinin bermucibi karar ahzile kendilerinin hizmeti Devlette istih
dam olunmaması ve Dersaadet ahalisinden olarak şimdiye kadar mek
tebi mezburdan çıkıpda taşraya gitmekten imtina edenlerin sınıflarının 

»terfi ve Dersaadetce istihdam olunmamaları haklarında cezayı kâfi olma
sile tahsil müddeti masrafile diploma ve imtihan harcımı kaya mecbur 

s tutulmalarından sarfınazar edilmesi tensib olunduğundan olveçhile ifayı 
muktezasının umum mekâtibi askeriye nezaretine tebliği ve memleket 

• etibbasına nizamen muayyen olan derecede maaşlar tahsisile işbu maaş
ların vakit ve zamanile ifasına itina olunmasının vilâyata ve müstakilen 
idare olunan mutasarrıflıklara bildirilmesinin dahi Dahiliye 'Nezaretine 
havalesi babında katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veiiyülemir efen-

«dimizindir. 

7 zilhicce 1310, 9 haziran 1309 

[trade tarihi: 8 zilhicce 1310, 10 haziran 1309] 



1409 

No: 3 4 7 — Bahri Sefidden vürud edip Kaleisultaniyede 
tevakkuf etmemek niyetinde bulunan sefain 

hakkmda Nizamname 
9 safer 1311, 9 ağustos 1309 

Madde 1 — Akdenizden Kaleisultaniyeye vürud eden sefain iki 
kısma münkasem olup biri temiz pratika almağa müstahak olanlar ve 
^diğeri karantinaya tâbi bulunanlardır 

Temiz pratika ile boğazlardan transit suretile mürur 
eden sefain 

Madde 2 — Akdenizden Kaleisultaniyeye gelip oraca bir gûna 
muamele ifa etmiyecek olan vapur ve yelken sefaininin pratika mua
melei sıhhiyesi sefine kaptanının ihtiyari le derunu sefinede veyahud ka
fada icra olunabilecektir. 

Madde 3 — Pratika muamelesinin derunu sefinede icra olunmasını 
arzu eden kaptan Kaleisultaniyeye vürudunda sefinenin ön direğine iki 
metre tulünde ve bir metre arzında sarı zemin üzerine on santimetre 
genişliğinde olmak ve köşelerden bed' ile beraber yine muvazi beş 
kırmızı şeridden mürekkeb olması kararlaştırılan bir sancak keşide 
ederek sefinesini Nara Karantinehanesine mümkün mertebe yaklaştı
racaktır. 

Madde 4 — Sefine kararlaştırılan alâmeti keşide eder etmez pra
tika muamelesini ifa etmek üzere karantine memuru karantinebanenin 
istimbot veya romorkörile derhal üzerine gidecek ve sefineye çıkmazdan 
mukaddem geldiği ve gideceği mahal ile esnayı seferde ve hini vüru
dunda derunu sefainede bulunanların ahvali sıhhiyesini ve esnayi rahda 
Tbir limana uğrayıp uğramadığını ve sefain ile 3htâlât edip etme
diğini kaptandan tahkik edecektir. İşbu isticvabı ibtidaî üzerine sefi
nenin pratika alabileceğine sıhhiye memuru hükmettiği halde sefineye 
•gidip nizamen lâzımgelen pratika muamelesini ifa edecektir. Bilâkis 
sıhhiye memuru sefineyi karantineye tâbi addedecek olur ise karanti-
sını ifa etmek üzere kılâzumen tahaffuzhanesine azimet etmesini 
kaptana ihtar eyliyecektir. Mamafih boğazdan infikâk etmezden mu
kaddem isticvab olunmak ve hakikaten karantine usulüne tâbi olup 
olmadığı hakkında kanaati kâmile hasıl etmek üzere kaptan filikasını 
Nara Karantinehanesine de irsal edebilecek ve bu takdirde sıhhiye va
puru sefine filikasını karantinehaneye kadar götürmek üzere rabt ve 

T. 1 C. 6 F. 89 
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keşide ve muamelâtı nizamiyenin ifasından sonra yine sefineye isafc 
eyliyebilecektir. 

Madde 5 — Sıhhiye vapurları yalnız bu hizmeti sıhhiyenin ifasına-
mahsus olup diğer hiç bir hizmette kullanılmıyacaktır. 

Madde 6 — Kalbotörler yani ufak yelken kayıklarının pratika< 
muamelei sıhhiyesi kemafissabık Kaleisultaniye Boğazı karantinehane-
lerinden yani Seddilbahir ve Erenköy ve Çanakkale ve Nara ve Gelibo
lu ve Lapseki Karantinehanelerinden birinde icra olunacaktır. 

Karantine tahtında olarak boğazlardan mürur 
eden sefain 

Madde 7 — Bahri Siyah ve Bahri Azakta kâin olup memaliki Os-
maniyenin gayri bir limana müteveccihen bulaşık bir mahalden gelen 
vapurlar kolera ve sarıhumma veya vebadan masun oldukları takdirde 
hiç bir taraf ile ihtilâl etmeksizin boğazlardan mürur edebilirler. Se-
faini mezkûre Naraya vürudlarında asla ihtilât olunmaksızın sıhhiye 
memurini tarafından haklarında isticvabı ibtidaî icra olunacaktır. De-
runu sefinede kolera veya veba veya sarıhummadan bir gûna vukuat 
olmadığı halde sıhhiye vapuru vasıtasile iki gardiyan vazolunarak bun
ların nezareti tahtında boğazlardan transit suretile mürur ve bunları 
Kavakta Manastırağzı Tahaffuzhanesine ihraç edecek ve bilâkis ileli 
mezkûreden vukuat zuhur etmiş ise sefine Kılâzumen Tahaffuzhanesine 
sevk ve iade olunacaktır. 

Madde 8 — Esbabı mücbire müstesna olarak boğazlardan karan
tine tahtında mürur eden sefain Kaleisultaniyeye duhullerinden Ana
dolu Kavağına kadar mürur edecekleri sevahilin hiç bir noktasında 
tevakkuf edemiyeceklerdir. 

Madde 9 — Karantine tahtında olarak boğazlardan mürur eden 
her bir sefinenin büyük direğinde ve Marmara Denizi dahil olarak 
kâffei güzergâhı imtidadınca lâakal iki metre terbiinde bir san sancağı 
hamil olması iktiza eder. 

Madde 10 — Tonilâto harcile sıhhiye gardiyanları masarifinden 
ibaret olan rüsumu sıhhiye Kavakta istifa olunur. 

Madde 11 — Bulaşık bir limandan gelen yelken sefaini boğaz
lardan transit suretile mürur etmek hakkını haiz değillerdir. 
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No: 348 — izmir getirile civarına su celp ve icrası imtiyazına 
dair mukavelename 

3 muharrem 1311, 5 temmuz 1309 
Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Ticaret ve Nafıa 

Nazın Devletli Tevfik Paşa Hazretleri ile diğer taraftan tabaai Devletî 
Aliyeden Niyazi Bey beyninde mevaddı atiye kararlaşnnlmıştır: 

Madde 1 — Nif ve Savandra Çaylarından su alarak İzmir şehrile 
Karataş ve Göztepe karyelerine mecburî ve Birunabad ve Acılar ve Karşı-
yaka ve Işıklar karyelerine ihtiyarî olmak ve şürbe mahsus bulunmak 
üzere ihtiyaca kâfi su celb ve icrası için şeraiti âtiyeye tevfikan tarafı 
Devleti Aliyeden mumaileyh Niyazi Beye imtiyaz verilmiştir. Şu kadar 
ki esnayı ameliyatta veya ameliyata başlanmazdan evvel icra kılınacak 
taharriyat ve teftişatta tzmire mezkûr çaylardan daha yakın mahallerde 
şürb ve istimale salih ve ihtiyaca kâfi su bulunduğu halde iktiza eden 
su oralardan celb ve icra edileceği misillû sahibi imtiyaz Birunabad ve 
Acılar ve Işıklar ve Karşıyaka karyelerine su icra ve tevzi için haiz 
olduğu hakkı ühtiyan su yollan ameliyatına mübaşeret tarihinden iti
baren sekiz sene müddet zarfında istimal etmiyecek olur ise Hükümeti 
Seriiye mezkûr karyelere su celb ve tevzi maddesini başkasına tevdi et
mekte serbest bulunacaktır. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itibaren 
kırk yedi senedir. 

Madde 3 — Zikrolunan çay ve menbalardan alınıp tevzi olunacak 
suların ihtiyacı memlekete kâfi olmadığı veyahut şürbe salih bulunma
dığı tebeyyün eder ise sahibi imtiyaz imtiyaz müddetince içilecek su 
tedarik veya noksanı ikmal etmeğe mecbur olacak ve binaenaleyh mat-
lûb olan suyu tedarik ve celb için İzmir şehri civarının yetmiş kilometre 
mesafei devriyesi dahilindeki mahal ve mevakide kâin sair çay ve menbala-
ra müracaat etmek salâhiyetini ve hududu imtiyaziye dahilinde kezalik 
şürbe salih su alınabilecek (arteziyen) kuyülan açmak ve bend'ler tesis 
etmek hakkını haiz bulunacaktır. 

Madde 4 — Dairei imtiyaziye dahilinde vaki mahallere su celb ve 
tevzi etmek hak ve salâhiyeti sahibi imtiyaza münhasır olduğundan 
mezkûr mahallere su celb ve tevzii için hatta sular dairei mezkûre ha
ricinde alınmak şartile ahar bir şahsa veya şirkete Hükümeti Seniye ca
nibinden imtiyaz ita buyurulmıyacaktır. Fakat imtiyaz dairesi dahilinde 
gerek elyevm mevcud bulunan ve gerek ileride meydana çıkacak olan 
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çay ve menbalardan şişe ve desti ve varil vesair bu misillû kaplarla su 
ahz ve furuhtu için ahali kemakân serbest bırakılacaktır ve o civarda 
vaki kura ahalisile çiftlikât ashabı kendi ihtiyaçları için mevcud su
ları veya (arteziyen) kuyuları hafrile meydana getirecekleri kuyuları 
kemakân istimal edecekler ve ahali ile çiffclikât ashabının işbu hukukuna 
sahibi imtiyaz mâni olamıyacaktır. Hükümeti Seniye dahi işbu imtiyaz 
dairesi haricinde bulunan mahallerin ihtiyacat için mevcud sulardan faz
la kalacak mikdarı istimal veya (arteziyen) kuyuları hafretmek üzere 
ahara mezuniyet ita etmekte muhtar bulunacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz tesisat ve limalâtı icra ettikçe kendi 
masrafına olarak ana borularının güzergâhı üzerinde yekdiğerinden 
nihayet iki yüz metre mesafede harik muslukları vaz ve tertib ve bun
lara meccanen su celb ve isal eyliyecek ve mezkûr musluklar kutru yet
miş milimetreden ziyade olan boruların konulduğu noktalarda tertib 
edilecektir. Sahibi imtiyaz dairei belediyenin tayin ve irae eyliyeceği 
nokatta elyevm Dersaadette mevcud bulunan çeşmeler gibi şimdilik 
dakikada yirmi litre su vermek üzere yirmi aded umuma mahsus küçük 
çeşme inşasile kezalik meccanen su verecek ve harik musluklarile çeş
melerin masarifi inşaiye vesaireleri sahibi imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz dahili dairei imtiyazı olan mahallerde 
mevcud bulunan ve gerek inşa edilecek olan kışlalar ile Devlet mektep
lerine ve polis ve zabtiye karakolhanelerine ve tzmir limanında bulunan 
beylik sefaine ve devairi resmiyeye ve ıslahhaneye ve mektebi sanayie 
ve zenci misafirhanesine muktazi suyu meccanen ita edeceği gibi askerî 
ve beledî ve umuma mahsus hastahanelere dahi yevmî yatak başına 
altmış litre mikdarına kadar su ita edecek ve emakeni mezkûreye en 
karib bulunan ana su yolundan bed' ile inşa olunacak şube yollar ile 
suyun emakeni mezkûre derununda tevzii için yapılacak yolların ma
sarifi inşaiye ve tamiriyeleri devairi müteallikasma aid olacaktır ve iş
bu imtiyaz dairesi dahilinde bulunan meydan ve sokakların İskası de
vairi belediyece arzu olunduğu halde tediye kılınacak ücreti iskaiye 
Hükümeti mahalliye ile sahibi imtiyaz beyninde kararlaştırılacak ve şu
rası mukarrerdirki İzmir Hükümet konağı etrafile havalisi meccanen 
sulanacaktır. 

Madde 7 — Sahibi imtiyazın icra edeceği sular içilir surette ve 
(Botrun Viyode)nin usulüne tevfikan mizanülma aletile muayene edil
dikte on beş dereceden ziyade göstermiyecek ve mümkün mertebe berrak 
olarak abonelere tevzi edilecektir ve derununda bulunabilecek mevaddı 
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hayvaniye ve nebatiyenin mikdarı sıhhati umumiyeye mucur olacak 
derecede olmıyacaktır. 

Madde 8 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukavelename
nin taatisi tarihinden itibaren on sekiz mah müddet zarfında şartnamede 
beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat'iye üzerine mükemmel harita ve 
lâyihaları üç nüsha olarak tanzim ile Ticaret ve Nafıa Nezaretine tak
dim edecektir ve Nezaret işbu harita ve lâyihalan tarihi takdiminden 

itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik yolunda olduğu takdirde ha-
lile ve olmadığı surette icab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik 
eyliyecektir. Hükümeti Seniye harita ve lâyihaların tarihi takdiminden 
itibaren üç mah zarfında beyanı rey buyuracak ve müddeti mezkûre 
munkaziye olup ita bu babda henüz kararını bildirmiyecek olur ise mez
kûr harita ve lâyihalara tasdik edilmiş nazarile bakılarak ameliyata 
mübaşeret edilecektir. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasan tarafına aid 
olmak üzere haritanın tasdiki tarihinden itibaren altı mah müddet zar
fında ameliyata mübaşeret etmeği ve kezalik haritanın tasdiki tarihinden 
itibaren üç buçuk sene 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 kanunen şa
yanı kabul esbabı mücbireden münbais halat müstesna olup bu misillû 
ahvalden dolayı ameliyat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ik-
maliye dahi o kadar müddet temdid edilecek ve şu kadarki esbabı müc-
birenin vukuunu derhal hükümeti mahalliyeye ve Ticaret ve Nafına Ne
zaretine resmen ve tahriren ihbar eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur bu
lunacaktır. 

Madde 10 — Ticaret ve Nafıa Nezareti esnayı imalâtta suveri icrai-
yesini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı 
ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâtım ve ameli
yatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiseri va
sıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir işbu teftiş ve muayene masarifine 
mukabil sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddet-
den itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah be mah tediye 

olunmak üzere Ticaret ve Nafıa Nezaretinin emrine senevî iki yüz aded 
osmanlı altını ita edecektir. 

Madde 11 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye mahsus hususat-
tan bulunduğundan suların cem ve su yollarının ve havuz ile müteferria
tının tesisine muktazi olan arazi ve emlâkten efrad uhdesinde bulunan 
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yerlerin mubayaası hususunda sahibi imtiyaz arazi ve emlâk sahiblerile 
uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfiki muamele edecek ve hini 
ameliyatta muvakkaten istimali lâzım gelen mahaller sahibi imtiyaz ta
rafından tazminat bilita ashabı ırza olunmak şartile hükümeti mahal
liye marifetile kendisine teslim kılınacaktır. İşbu arazi dahilinde ima
lâtın ve suların cem'ine mahsus ameliyatın ve su yollarile su hazineleri 
ve müteferriatının inşasına muktazi olan veya ameliyatın icrasından ev
vel veya sonra ameliyatı ihlâl edeceği tahakkuk eden arazii emiriye ve 
haliye bulunduğu halde bunlar sahibi imtiyaza meccanen terk olunacak 
ve muvakkaten istimali lâzım gelen bu misillû arazinin dahi imalât 
müddetince bilâ ücret istimaline müsaade olunacaktır. Sulatın cem ve 
tasfiyesi ve icra ve tevzii için gerek ah adı nas uhdesinde bulunan ve gerek 
umuma ve kura ahalisine ve devaire aid olup intikal ve ferağı caiz olmı-
yan arazi dahilinde yapılacak imalâttan dolayı arazii mezkûreye irası 
hasar edilecek olur ise hasarı mezkûr muhamminler marifetile takdir 
olunduktan sonra sahibi imtiyaz tazminat ita edecektir imalâtı mezkûre
ye muktazi taş ve kireç ve kum ihracı lâzım gelen mahallerde devlete 
aid halî yerler bulunduğu halde imalât müddetince bunların meccanen 
istimaline tarafı hükümeti seniyeden müsaade buyurulacaktır. Ve arazii 
mezkûrenin ashabı bulunduğu takdirde balâda mezkûr levazımı ihraç 
için sahibi imtiyaz tarafından münasib bir bedel ita kılınacaktır imalât 
ile müteferriatına muktazi bilcümle arazi ve emlâk kabulü kat'î muame
lesinden evvel hükümeti seniye namına teferruğ edilecektir. 

Madde 12 — Su tevziatı ve müteferriatının inşaatı ibtidaiyesi için 
gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve 
tedarik olunacak olan alât ve edevat ve demir ve dökme borular ile ma
kine ve edevat vesair levazımat bir defalık gümrük resminden muaf 

tutulacağı gibi sahibi imtiyaz kâffei muamelâtında damga resmine tâbi 
olacaktır. 

Madde 13 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından mansup bir fen komis
yonu marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz ve ka
bul 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 Ticaret ve Nafıa 
Nezareti tarafından kat'iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. İşbu 
komisyonların yalnız masarifi hakikiyei seferiyeleri sahibi imtiyaza aid 
olacaktır. 
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Madde 14 — Sahibi imtiyaz gerek ana yollarile ve gerek şube ha
zineleri ve müteferriatmı alât ve edevatı sabite ve menkulesini müddeti 
İmtiyaziye zarfında masarifi kendisine aid olmak üzere daima tamir 
ve hüsnü halde muhafaza edecektir. Aksi hal vukuunda şartnamenin on 
ikinci maddesi mucibince muamele olunacaktır. 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz icra eyliyeceği imalâtın umuru za
bıtasına ve hüsnü muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan 
ve ileride tanzim olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti Aliyeye tev-
fikı hareket etmeğe mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan naşı su
ların icrası ve tevzii muamelâtı kısmen veya mecmuan tatil olunduğu 
halde Hükümet masarif ve zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak 
üzere şartnamenin on ikinci maddesine tevfikan tedabiri lâzime ittihaz 
edecektir. 

Madde 16 — Sahibi imtiyazın imalâtın muvakkaten kabul olunduğu 
tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar icra ve tevzi ede
ceği suyun yüz litresi için nihayet sekiz para yani beher metre mik'ab 
su için iki kuruş ücret ahzedecekur. Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafın
dan tasvib ve tasdik edilecek haritada gösterilen mahallerden maada 
yerlere dahi su verilmesi ehali tarafından taleb olunur ise sahibi im
tiyaz işbu talebe tevfikı hareket etmek mecburiyetindedir, Ancak bu 
mecburiyet mahali merkume abone bedelinin mikdarı senevisi o kısma 
aid masarifin yüzde yirmi beşi raddesine varacağının tahkikile meş
ruttur. Yevmi üç metre mik'abdan ziyade su alacak abonelere mahsus 
olmak üzere sahibi imtiyaz tarife ücretinden yüzde on nisbetinde ten
zilât icra edecektir. 

Madde 17 — İzmir şehrine su celb ve isal için mevcud bulunan 
tevzi yollarının ve menabi ile bendi erin bir şahsa veya bir şirkete terk 
veya icar olunması Hükümeti Saniyece kararlaştığı takdirde sahibi im
tiyazın sair talihler üzerine şeraiti mütesaviye ile hakkı rüçhanı ola
caktır. 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vahasının icrası için fer
manı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut şirket 
nizamnamesi esasına tevfikan osmanh bir anonim şirketi teşkiline 
mecburdur. 

Madde 19 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı alinin ısdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren bil» 
mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakten veyahut piyasa fiatile 
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esham olarak iki bin Osmanlı altım kefalet akçesi tevdi edecek ve şuka
dar ki esham tevdi eylediği halde tedennii fiattan dolayı terettüp edecek 
noksanı ikmal edileceği bank tarafından taahhüd ettirilecektir ve mezkûr 
kefalet akçesi tevdi olunduğunu müteakib fermanı ali kendisine teslim 
olunacaktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat katiyen kabul olunduktan 
sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkızasına değin 
sahibi imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara 
hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 20 — Devleti aliye müddeti imtiyaziyenin yirmi beş senenin; 
inlkızasından sonra her vakit imalât ve teferruatını mubayaa etmek salâ
hiyetini haiz olacaktır. İmtiyaz hangi senede iştira olunacak ise andan 
evvelki beş sene zarfında vuku bulan hasılatı gayri safiyenin mikdarı 
mutavassıtı bulunarak anın yüzde seksenine müsavi bir meblâğı müddeti 
•imtiyaziyenin hitamına kadar imalâtın bedeli iştirasına mukabil olmak 
üzere her sene sahibi imtiyaza ifa edecek ve isibu taksidi seneviyenin 
evkatı muayyenede tediyesi tarafı devletten temin ve bu hususa dair b i r 
mulkavelei mahsusa tanzim edilecektir. İmalâtın Devlete teslimi ve eşya 
ve edevatı mevcudenkı iştirası hususunda şartnamenin on beşinci mad
desinde gösterildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 21 — tmtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiya
zın su yollarile müteferriatı ve alât ve edevatı üzerinde bulunan kâffei 
hukuku hükümeti seniyeye intikal edecek ve imalât ile müteferriatının 
hasılatından istifade edecektir her gûna duyun ve taahhüdattan vareste 
olmak şartile imalât ile müteferriatının Devlete teslimi ve edevat ve 
levazımatın sureti mubayaası şartnamenin on altıncı maddesinde mün
deriç ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 22 — Şirketin büyük memur ve memurini fenniyesinden 
maada bilcümle memur ve müstahdemleri tabaai Devleti Aliyeden ola
cak ve hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacak
lar ve hususile fes giyeceklerdir şirket umuru fenniyesinde hendesei 
mülkiye mektebinde mahreç mühendisleri dahi istihdam edecek ve vazi
felerinden dolayı ahali ile ihtilâfta bulunacak memur ve müstahdemle
rinin türkçe tekellüm etmeleri meşruttur. 

Madde 23 — Devleti Aliye su yollarile menbaların civarında lüzum 
göreceği mahallere masarifi kendisine aid olmak üzere istih'kâmat ve lü
zumu halinde sair ebniyei askeriye inşa edebilecektir. 

Madde 24 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek eşyayı masnuaı 
ve asarı atika Devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacaktır. 
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Madde 25 — Kanunen şayanı kabul olan esbabı mücbireden m a ' 
dud bir maniin zuhuru tahakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti mu
ayyene zarfında imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eyle-
mediği ve suyun tevzii muamelâtını tatil ettiği veyahut işbu mukavele 
nameden münbais taahhüdatı sairelerini icra edemediği halde hukuku 
imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu halde Hükümeti Seniye canibinden 
şartnamenin on dördüncü maddesinde gösterildiği veçhile muvakkaten1 

suyun tevzi ve icrası umurunu temin için tedabiri lâzıma ittihaz oluna
cak ve ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mev
cud olan kefalet akçesi dahi tarafı Devletten zabtedilecektir. 

Madde 26 — Sahibi imtiyazın makamına kaim olacak Anonim Şir
keti Osmanlı olacağından bittabi işbu mukavelename ile şartnamenin 
icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden dolayı Devleti Aliye ile sahibi 
imtiyaz veya şirket beyninde veya sahibi imtiyaz ve şirket ile efradı ahalî 
meyanesinde tabaddüs edebilecek her nevi ihtilâfatın hal ve faslı Şûrayr 

Devlete ve gerek sahibi imtiyaz ve şirket arasında ve gerek sahibi imti
yaz ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tekevvün edecek hukuku adiye 
davalarının fasıl ve rüyeti mahakimi nizamiyei Osmaniyeye aiddir. Şir
ket sıfatı tabiiyeti icabınca bilcümle devairi devletle Saltanatı Seniyenin' 
lisanı resmisi olan lisanı Türkî ile muhabere eyliyecektir. 

Madde 27 — Sahibi imtiyaz hasılatı safiyei seneviyenin yüzde yir
misine müsavi bir akçeyi her sene tamamen Hükümeti Seniyeye ita ede
ceği misillû balâda muharrer on sekizinci madde mucibince teşekkül 
edecek Anonim Osmanlı Şirketinin hini teşekkülünde alelûsul takdim 
kılınacak istatülerin Hükümeti Seniyece tasdik olunduğu tarihten itibaren 
otuz bir gün zarfında Darülaceze için dahi bir defaya mahsus olmak, 
üzere nakden ve tamamen beş yüz Osmanlı lirası verecektir. 

işbu mukavelenamede tasrih ve beyan olunduğu veçhile şirket teş
kili için fermanı âlî tarihinden itibaren muayyen olan bir sene müddetin 
ve mukavele ve şartnamenin tarihi taatisinden muteber ve on sekiz mah
ran ibaret bulunan harita takdimi müddetinin tarihi inkızalanndan mu» 
teber olmak ve bir daha temdid edilmemek üzere dokuzar mah daha tem' 
didi hususuna Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Meclisi Mahsusu Vü-

kelâyi fehamdan müzeyyel mazbatası üzerine bilistizan 9 cemaziyelahare 
sene 1312 tarihinde iradei seniyei hazreti mülûktari şerefsudur buyu» 
rulmuş olduğunu beyanen tezyil kilindi. 
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İzmir şehrile civarına su celb ve icrası imtiyazına 
dair şartname 

BİRÎNCÎ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve 
edevat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddetler zarfında 
mukavelenamenin birinci maddesinde tayin olunan mahallere su celp 
ve tevzii için bendler tesisi ve saire gibi muktazi olan kâffei imalât ve 
inşaatı mukavele ile işbu şartname ahkâmına tevfikan icra etmekliği 
taahhüd eder. 

Madde 2 — Sahibi imtiyaz icra edeceği kâffei imalâtın harita ve 
lâyihalarını üç nüsha olarak mukavelenamenin yedinci maddesinde mu
ayyen müddetler zarfında Ticaret ve Nafıa Nezaretinin nazarı tetkik ve 
tasdikına takdim edecek ve mezkûr harita ve lâyihalar evrakı aliyeden 
ibaret olacaktır. Şöyleki: Evvelâ suyun celb ve isaline mahsus yollar 
için icra kılınacak ameliyatın ahvali umumiyesini irae eder yirmi binde 
bir mikyasında bir haritai umumî ile İzmir şehrile imtiyaz dairesi da
hilinde vaki karyelere su celb ve isal için kuşat olunacak başlıca cedave-
lin ameliyatını irae eder beş binde bir mikyasında bir haritai umumî sa
niyen su yollarının güzergâhı kat'isile bendlerin ve su yollarının ve ha
rika mahsus muslukların ve su hazinelerinin ve makineler ile emakeni 
sairenin mevakiini mübeyyin beş binde bir mikyasında bir haritai umu

m î salisen ana su yollarile cetvellerin hattı mutavassıtından itibaren tûl 
itibarile beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında bir 
kıt'a maktaı tulâni tanzim olunacak ve imalâtın derecei irtifaı deryanın 
sathı mütevassıtına nisbetle tayin kılınacaktır işbu maktam altına ufka 
muvazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde ana yollarile cetvel
lerin mebdeinden itibaren biner metre olarak mesafeleri ve ikinci hat 
üzerinde kıtaatı müstakimenin tûli ve hututu münhaniyenin inkişafı ve 
her birinin nısıf kutrunun ve hattı mümaslannın tûli ile bunların meya
nelerinde teşkil eyledikleri zaviyeler irae edilecektir ve yine mezkûr 
maktam üst tarafında ufka muvazi bir hat tersim edilip bunda dahi iniş 
ve yokuşların tulile derecei meyilleri gösterilecektir rabian cetvellerin 
maktaı arzanisi hamisen imalâtın tertibatı esasiyesini mübeyyin bir kıt'a 
lâyiha işbu lâyihada cetvellerin ve boruların ve sifon ve su yollarile ma
kinelerin cesametile vereceği suyun mikdarı dahi irae edilecektir sadisen 



1419 

inşaatı sınai/renin başlıcaları için tanzim edilecek haritalar ve maktalar 
metre başına iki santimetre mikyasında tanzim olunacaktır sabian ma
kine ve ebniyeyi irae eder münasib bir mikyasta harita ve maktalar işba 
şartnamde tasrih edilen bilcümle harka ve lâyiha ve raporlar mutat 
olan kıt'ada yani arzan yirmi bir santimetre ve irtifaan dahi otuz bir 
santimetre olarak katlanacak ve üzerinde serlevhası ve bir sıra numarası 
ve zeyrinde tarihi bulunacağı gibi sahibi imtiyazın imzasını dahi havi 
olacaktır. 

Madde 3 — Bacalar ve tahiiyei mi vaha mahsus musluklar ve mu-
kassemler (vantuz) ve su hazineleri mikdan kifayede bulunacak ve 
bunların mikdar ve mevkileri sahibi imtiyazla bilittifak canibi hükümeti 
seniyeden tayin buyurulacak ve şurası mukarrerdirki bacaların arasın
daki mesafe bir kilo metreyi mütecaviz bulunmayacaktır. 

Madde 4 — Tariki am üzerinde icra kılınacak her türlü ameliyat 
hususunda sahibi imtiyaz devleti aliyenin nizamatı belediyei haliye ve 
müstakbelesine tevfiki hareket edecektir tariki am üzerinde cetveller 
île su yollarının tefriş ve tevzii ameliyatı turuku mezkûre üzerinde mü
rur ve ubur kamilen münkati olmıyacak bir surette icra edilecektir ve 
sahibi imtiyaz cetveller ile boruların kuşat ve vaz'ından sonra bir tarik 
veya sokağın bozulmuş olan kaldırım ve şoselerini masarifi kendine aid 
olmak üzere hali sabıkına irca edecek ve yapmadığı halde masarifi ke
zalik sahibi imtiyaza aid olmak üzere hükümeti mahalliye tarafından 
yapılacaktır bu yerler işbu ameliyattan dolayı ileride bozulduğu halde 
sahibi imtiyaz tamire mecbur olacaktır su yollarının mürur edeceği ma
hallerdeki umuma mahsus bilcümle tarikler ile hususi tariklerin meyli 
istikameti asliyeleri ibka edilecektir imalât tesisinden dolayı eskiden 
mevcud olan yolların mevkilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek 
lâzım gelir ise tebdil ve tahvil olunacak kısımlarının iniş ve yokuşları
nın meyli behemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sa
bıkının nihayet derecesini tecavüz etmiyecektir. 

Madde 5 — Sahibi1 imtiyaz yapacağı ameliyatın cereyanına halel 
gelmiş veyahud mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi masarifine 
olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve yolun tesadüf ede
ceği nehir ve çaylar ve cetveller üzerine yapılacak köprülerin kavaidi 
fenniyeye tatbikan medahil ve meharici sahibi imtiyazın teklifi üzerine 
Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından tayin olunacaktır. Tathir için su 
yollarından çıkarılacak ve hazinelerden taşacak olan fazla sular ça
mur peyda etmemek üzere yapılacak mahsus yollardan icra ettirilerek 
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ve en karib olan derelere lâğımlar ile sevkedilecek ve mezkûr tahliye-
yolları dahili kasabada ise üstü örtülecektir. Tezyini memleket mak-
sadile kasabanın bazı mevakiinde yapılacak çeşme ve havuzlann etraf 
ve civan rutubetten muhafaza edilmek ve kuru kalmak için mezkûr 
çeşme ve havuzlann suyu en yakın olan lâğımlara akıttınlacaktır. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ cins
den edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın gayet me
tin ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye tatbiki hareket 
eyliyecektir. Nehirler ve umuma mahsus yollar ile hususî tarikler üze
rine inşa olunacak büyük ve küçük köprüler ve menfezler kârgir ola
rak veya demirden tesis edilecek ve kereste yalnız temellerde kullanı
labilecektir. 

Madde 7 — Sahibi imtiyazın vazedeceği mukavelenamenin yirmi 
dördüncü maddesinde beyan olunan harik musluktan su yollarının 
vaz' ve temdidile beraber inşa olunacaktır. Bilcümle harik musluklan-
nın bulunduğu mahaller mezkûr musluklara en karib olan ebniyeye 
bir levhai mahsusa talikile irae edilecektir. Mezkûr harik musluklannu» 
miftahlan kapalı zarf derununda olarak itfaiye memuru tarafından 
verilecek emir üzerine istimal olunmak üzere askerî ve polis karakol-
hanelerine bırakılacaktır ve bunlann sureti istimalini öğrenmiş efrad 
tarafından kullanılması meşruttur. Mezkûr muslukların hüsnü halde 
muhafazası sahibi imtiyaza aiddir. 

Madde 8 — Tesviyei türabiyeye lâzım olan toprağın ihracından 
hasıl olan çukurların sathı maillerinin derecei meylânı iktizayı mevkie 
göre tayin kılınacaktır ve su lâğımlarının üzerleri toprak imlâsile 
setredildiği halde bu yığmalann gerek üstü ve gerek sathı mailleri tan
zim ve tahkim edilecektir. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumiyeye ba
calar ile suları boşaltmağa mahsus muslukların ve mukassimlerin ve ima
lâtı sınaiyei saire ile icra edeceği kâffei ameliyatın eşkâl ve heyatını 
mübeyyin ve meşruh bir cetvel rabtedecektir. 

Madde 10 — Su yolları ve bendler ile su hazineleri ve ebniyenin 
ve sulann bend ve cem ve tevziine muktazi imalâtı sairenin mahal 
ve güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin üzerinde kazıklar rekzile tayin 
kılındıktan sonra mukavelenamenin onuncu maddesinde gösterildiği 
veçhile imalât ile müteferriatının tesisine lüzumu olan arazinin muba
yaasına ve teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır, işbu araziden: 
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üzerinde ebniye olmıyan mahallerin haritası beş binde bir mikyasında 
•e üzerinde ebniye olan veyahud bağ ve bağçe olan mahallerin haritası 
İlinde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 11 — İnşaat kamilen hitampezir olduktan sonra masarifi 
sahibi imtiyaza aid olmak üzere kâffei imalât ile müştemilâtının ara
zisi tahdid edileceği gibi sahibi imtiyaz yapılmış köprü ve bacalar ile 

suların akıttırılmasına mahsus muslukların ve mukassimlerin ve imalâtı 
sınaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasım Hükümet me
murlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların birer sureti 
musaddakasını Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim eyliyecektir. Marul-
beyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Ti-
•caret ve Nafıa Nezaretindeki deftere kayıt ve ilâve edilecektir, işbu tah
didi araziden sonra imalâtın aksamı mütemmimesinden olmak üzere 
mubayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid edilerek mez

kûr haritada ve zabıt varakalarında işaret kılınacağı gibi marülbeyan 
defterin tanziminden sonra yapılack imalâtı sınaiye dahi Ticaret ve Na
fıa Nezaretindeki deftere kayıt ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Ameliyatın hüsnü halde muhafazasile işledilmesi 
beyanındadır 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz kâfei imalât ile müteferriatmı ve alât 
ve edevatı sabite ve menkulesini ve makineleri daima hüsnü halde ve 
suyun tedarik ve tevzii hususunda teshil ve temin edecek bir surette 
bulundurmağa ve kaza ve imalâtın bozulması misillû halatın vukuunu 
icab ettirir bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. Sahibi 
imtiyazın kusurundan naşi su yollarının bir kısmı veya umumu üzerinde 
suların celb ve icrası muamelâtı tatil edildiği halde masarif ve zarar 
ve ziyanı sahibi imtiyaza aid olmak üzere zikr olunan su celb ve icrası 
muamelâtının temini zımnında canibi hükümeti seniyeden tedabiri lâzi
me ittihaz edilecektir ve bu uğurda vuku bulacak masarif sahibi imti
yazın hasılatından istifa olunacak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza 
itmam ettirilecektir. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz abonelerinin mikdarını mübeyyin ol
mak ve hasılatı seneviyesjni muhtevi bulunmak üzere her sene bir kıta 
muvazzafı defter tanzim ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edecek
tir. Ticaret ve Nafıa Nezareti defatiri mezkûrenin tetkik ve tatbiki zım-
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randa ledelicab memurları vesıtasile sahibi imtiyazın defatiri asliyesini 
teftiş hakkını haizdir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ve imalâtın tarafı devletten mubayaası 
hususlarında ve inkizayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 
Madde 14 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin yirmi dördüncü 

maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden sakıt 
olduğu halde ol vakte kadar icra edilen imalât ve cem ve tedarik olu
nan alât ve edevatı sabite ve menkule ve levazımata ve mubayaa olunan 
araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konulacak ve zuhur edecek 
taliplerden kimin üzerinde takarrür eder ise onun marifetile hukukundan 
sakıt olan sahibi imtiyazın taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. Bilmüza-
yede takarrür edecek bedelden müzayede masarifi tenzil kılındıktan 
sonra üst tarafı hukukundan sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılınacaktır. 
Birinci Müzayededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce takdir olu
nan bedelden münasib mikdar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikin
ci defa 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 zab olunacaktır. 

Madde 15 — Devleti Aliye mukavelenamenin on dokuzuncu madde
si mucibince imtiyazı mubayaa eylediği halde ol vakit mevcud bulunan 
kömür ve tamirat ve tecdidat için tehye ve tedarik edilen boru ve alât 
ve yedek takımlarile inşaat ve tamirata muktazi kereste ve edevatın ve
sair eşytai menkulenin kâffesini muhamminlerin takdir edecekleri bedel 
mukabilinde iştira edecek ve bu tahmin muamelesi alât ve edevatı mez
kûrenin ol vakitki hali hazırları nazarı dikkata alınarak icra kılınacaktır. 

Madde 16 — imtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi imtiyaz 
su hazineleri ve ana yollarile tevzi borularını ve harik musluklarını ve 
suyun terfiine mahsus sair makineleri ve tamirat fabrikalarını ve cemi 
edevata mahsus mağazaları ve işletme umuruna müteallik ebniye ve 
inşaatı ve suların tevzii umuruna muktazi bilcümle eşyai gayri menku-
leyi hüsnü halde ve her türlü duyundan arî olarak bilâ bedel Hükümeti 
•eniyeye teslim etmeğe mecbur olacaktır ve mahrukat ile işletme umu
runa müteallik alât ve edevat vesair bilcümle eşyai menkuleden yalnız 
akı aylık idareye kâfi mikdarını muhamminler tarafından takdir olu
nacak kıymet üzerinden Hükümeti seniye iştira eyleyecektir müddeti 
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imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel imalâtın hüsnü 'halde olmadığr 
indetteftiş 'Devletçe anlaşılır ise bir müddet tayinile ıslâhı içm sahibi 
imtiyaza ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtaraı semeresi görülmez i s e 
Hükûmetin derhal imalât ve müteferriatKiı yedi idaresine alarak sahi
bi imtiyaz hesabına alarak tamiratı Iâzimeyi icra ile imalâtı hüsnü ha le 
vaz etmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat masarifi 
çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve noksan zuhur 
eder ise ikmal ettirilecektir. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz Devleti Aliyenin gerek esnai muhare
bede ve gerek vakti hazarda imtiyaz dahilindeki mahallerde veya Icurb-
ve civarında cemi ve tahşid edebileceği her sınıf asakiri şahaneye muk
tazi suyu fiatı müayyenemin sülüsile ita etmeği taahhüd ederler. 

No: 349 — Hanedanı Ali Osmani nişanı filisi nizamnamesi 

18 safer 1311,18 ağustos 1309 
Madde 1 — Şelril ve kıtası merbut resimde muayyen ve etrafı kır

mızı ve beyaz mina ile müzeyyen ve Hanedanı Âli Osman namile mamur 
bir nişanı âli ve mümtaz ihdas buyurulmuştur bu nişanı âlinin ortasın
daki kıt'ai zerrine menkuş tuğrayı garranın bir tarafı elmüstenidü bittev-
fikatı rabbaniye ve diğer ciheti meliküddevleti osmaniye ibareleri ile mü' 
vaşşahtır bu levhanın zirinde beyaz minadan mamul bir defne dalı ve 
nişanın 2 nci maddede tarif olunan kılâdeye rabt edileceği mahallinde 
kezalik beyaz minadan masnu bir kurdelâ bağı vardır kurdeiâ bağının 
altında Devleti Aliyenin teessüs ve mezkûr defne dalının üstünde p'yFH"' 
ihdası tarihleri olan 699 ve 1311 senei hicriyeleri mürakkamdır. 

Madde 2 — Bu nişanı âli zatı akdesi hazreti hilâfetpenahiye mah
sus olup hamail ve şemsesi ve başka rütbesi yoktur. Halkaları kırmızı 
mineli ve her birinin üzeri beyaz mine ile musavver ay yıldız alâmeti 
ve ortasında bir eklili şerefi delil resmini havi altın bir kılâde ile ger
dana talik olunur. 

Madde 3 — Nisam âlii mezkûr hanedanı saltanatı seniyeden ten-
sib buyurulacak zevat ile Devleti Aliyeye filen ve manen muavenet 
eden ecnebi hükümdarlarına ve hanedanlarına ve zatı akdesi hazreti 
hilâfetpenahiye fevkalâde sadakat ve hüsnü hizmeti nezdi şahanede 
mütehakkak olan eazımı memurini saltanatı seniyeye dahi ita buyurulur. 

Madde 4 — Atebei ulyayı şevket ihtivayı hazreti hilâfetpenahiye 
fevkalâde sadakat ve hüsnü hizmet arz ve ibraz eden sair memurin v e 
bendegân için 1 inci maddede beyan olunan şekilden daha küçük kıt'a-
da ve bir rütbeye mahsus olmak üzere bir nisam âli daha tesis buyu
rulmuş olup nisam mezkûr iki renkli kurdelenle gerdana talik olunur-
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Madde 5 — Bu nişanların beratları numunesine tevfikan Divanı 
'hümayun kaleminde badettastir arzı huzuru âli kılınır. 

Madde 6 — Bu nişanı zişanlar ile beratı âlileri huzuru şahanede 
desti keremi peyvesti hazreti hilâfetpenahi ile talik ve ihsan buyurulur 
•nisana nail olacak zat merkezi hilâfeti seniyenin gayri bir yerde bu
lunduğu takdirde nişan ve beratı âliler memurini Devleti Aliyeden 
bir zat vasıtasile isra ve resmi talik elbisei resmiye ile icra olunur. 

Madde 7 — Mezkûr nişanlar hâmillerinin vefatında mabehülif-
tihar ve sebebi nailiyetlerine vesilei tizkâr olmak üzere bilâ hakkı talik 
vereseye terk olunur. 

Madde 8 — İşbu nişanı âlinin masarifi imaliye ve sairesi Hazinei 
Hassai Şahaneden ihsan buyurulur ve nişan ve beratların bir gûna resim 
ve harcı yoktur. 

No: 350 — 4 cemaziyelâhır 1309 tarihli Mektebi 
Mülkiye nizamnamei esasisinin 

12 nci maddei muaddelesi 

23 safer 1311, 23 ağustos 1309 

Madde 12 — Mezkûr programda muharrer derslerin bihakkın tah
sili mecburî olduğu gibi her sınıf talebesi dört kısma tefrik olunarak 
lıer kısmı Arap ve Rum ve Ermeni ve Bulgar lisanlarından birini tertibi 
veçhile tahriren ve şifahen tefhimi merama muktedir olacak derecede 
tahsil ile mükellef olacak ve işbu elsinei erbaanın tedrisine sunufu ida
diyeden bed' olunacaktır ve mezkûr elsinei erbaadan birine vakıf olan 
talip tefhimi merama kesbi iktidar için ol lisanı tahsil edeceği gibi 
elsinei saire tahsili dahi o misillû talipler için ihtiyara muallâktır. 

No: 351 — Demiryolile Dersaadete gelen eşya için 
ashabına gönderilecek ihbarnamelerin posta 

idaresi tarafından bUkabul ashabına isali 
hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Dahiliye Nezaretinden bittakdim Şûrayı Devlete havale buyurulan 
26 zilhicce 1310 tarih ve dokuz yüz yetmiş sekiz numaralı tezkere Tan
zimat Dairesinde kıraat olundu. 
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Mealinde Avrupa ve Rumeli cihetlerinden demiryol vasıtasile Der
saadete gönderilen her nevi eşya ve sairenin Sirkeci istasyonuna vüru
dunda ahz ettirilmesini müşir olarak demiryol idaresi tarafından Der-
saat ve mülhaka tındaki ashabına gönderilmek üzere postahaneye tevdi 
•edilen ihbarnameler şehir postalarının ilgası hakkındaki kararı âliye 
tevfikan kabul olunmamakita ise de bu suret idarei mezburenin sızıltısını 
mucib olmakta bulunmasile beraber o kabil ihbarnameler mektup 
tarz ve mahiyetini haiz olmayıp eşya ve emanat ashabına ihbarı keyfi
yetten ibaret bulunduğundan ve şehir postalarının ilgası hakkındaki 
salifüzzikir karan âlide bu ve buna mümasil kartpostal gibi açık evrakı 
hususiyenin şehir dahilinde kabul ve taatisinin memnuiyetine dair sa
rahat olmadığından ve postalar muvaridatmdan olan evrakı matbuanın 
dahili şehirde yine postahaneler marifetile ashabına isali muamelesi 
elyevm cari ve mer'i olmakla beraber işbu ademi kabul yalnız mektup 
taatisi memnuiyetini mutazammın olan karan mezkûrun açık muhabere 
varakalarına da şümulü olduğu zehabından neşet ederek bu suret posta 
varidatının tenakusunu ve şikâyet vukuunu mucib ve gayri caiz oldu
ğundan bahisle kablettevzi mündericatınca adab ve usule mugayir olan
lar tevkif ve iptal olunmak üzere dahili şehirde açık muhabere varaka
larının taatisi lüzumunu havi Posta ve Telgraf Nezaretinden varid olan 
tezkerenin takdimile icrayı icabı istizan olunmuştur. 

İcabı maslahat ledelmüzakere Avrupa ile Rumeli cihetinden ve 
mevakii saireden demiryolu ile gelen eşyanın ahzettirilmesi hakkında 
gönderilecek ihbarnamelerin posta idaresi tarafından ashabına isal 
edilmesi ticaret ve mesalihi âmmenin teshili maksadına müstenid ve 
şehir postasile açık muhaberat taatisi meselesinden ayn bir şey olarak 
kartpostalların «nuayenesile taatisi gibi bir tarik ihtiyar edildiği yani 
kartpostalların muayenesi keyfiyeti postahanenin küçük memurlarına 
havale olunduğu halde Devletçe posta evrakı için bir mes'uliyet deruhde 
olunmuş olacağından şimdilik yalnız ihbarnamelerin idarei mezkûrece 
isal ve itası münasib olacağı üç rey tarafından dermeyan kılındı ise de 
şehir postalarının ilgası hakkındaki kararı âlide açık evrakı hususiyenin 
şehir dahilinde kabul ve taatisinin memnuiyetine dair kayıt ve sarahat 
bulunmadığı sureti iş'ardan anlaşıldığından ve o misillû açık evrakı 
hususiye şehir dahilinde keşide olunan telgrafnameler kabilinden olma
sile bunlann kablettevzi mündericatınca adab ve usule münafi olanlar 
tevkif ve iptal olunmak üzere mürselünileyhlerine isalinde bir gûna 
mahzur olmayıp belki teshili muamelâtı umumiye için lüzumu bedihi 

T. 1 C. 6 F. 90 
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bulunduğundan bilistizan müsaadei seniyei hazreti padişahî şayan bu* 
yurulduğu halde açık muhabere evrakının ol şart ile kabul ve taatisi 
için Telgraf ve Posta Nezaretine mezuniyet itasının Dahiliye Nezaretine 
havalesi ekseriyetle tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman hazreti men-
lehülemrindir. 

27 muharrem 1311, 28 temmuz 1309 
Tezkerei maruza 

Avrupa ve Rumeli cihetinden demiryol vasıtasile Dersaadete gön
derilen her nevi eşya vesairenin Sirkeci mevkifine vürudunda ahz-
ettirilmesini müşir olarak demiryol idaresi tarafından Dersaadet ve 
mülhakatındaki ashabına gönderilmek üzere postahaneye tevdi edilen 
ihbarnameler şehir postalarının ilgası hakkındaki kararı âliye tevfikan 
kabul olunmamakta ise de salifüzzikir kararda açık evrakı hususiyenin 
şehir dahilinde kabul ve taatisinin memnuiyetine dair sarahat bulun
madığından bahisle olbabda bazı ifadeyi havi Posta Nezareti Behiye-
sinden vukubulan iş'ar üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden 
kaleme alınan mazbata Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelkırae zikrolu
nan ihbarnamelerin Posta İdaresi canibinden ashabına isali ticaret ve 
masalihi umumiyenin teshili maksadına müstenid ve şehir postasile açık 
muhaberat teatisi meselesinden başka bir şey olduğundan açık muha
bere evrakından sarfınazarla yalnız mezkûr ihbarnamelerin postahanece 
eshabına isal ve itası tezekkür ve tensib olunmuş ve mazbatai mezkûre 
leffen arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile iradei se
niyei hazreti hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurulur ise mantuku âlisi 
infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî terkim kılındı efendim. 

21 safer 1311, 21 ağustos 1309 

İrade tarihi: 23 safer 1311, 23 ağustos 1309 

N o : 3 5 2 — M ü l k i y e Baytar lar ı Nizamnames i 

8 rebiülevvel 1311, 6 eylül 1309 

BİRİNCİ FASIL 

Madde 1 — Mülkiye baytar memuriyetlerine kabul için askeri 
veyahud mülkiye baytar mekteblerinden icazetnameyi haiz olmak ve 
tebaai Devleti Aliyeden bulunmak meşruttur. Tebaai Devleti Aliyeden 
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olup da Avrupa darülfünunlarından diploma ahzedenlerin dahi mü-
kâlemei imtihaniye ierasile ehliyetleri sabit olduğu halde mülkiye bay
tar memuriyetlerinde istihdamları caizdir. Devletçe lüzum görüldüğü 
halde Avrupa darülfünunlarından diploma ahzeden tebaai ecnebiyenin 
dahi irae edecekleri diplomaları kendilerinin olduğu mükâlemei imti
haniye ile tebeyyün eylediği ve hüsnü hal ve evsafı hizmeti Devleti Ali-
yede bulunmağa müsaid olduğu tasdik edilmek üzere mülkiye baytarlı
ğında istihdamları caiz olacaktır. 

Madde 2 — Mektebi mahsusundan mezun ve rütebi askeriyeyi ha
iz baytar ümera ve zabitanın ledelicab umuru baytariyei mülkiyenin 
şuabatmda istihdamları caizdir. 

İKİNCİ FASIL 

(Mülkiye baytarlarının sunu file maaş ve 
harcırahları beyanındadır) 

Madde 3 — Mülkiye baytarları dört sınıftır ve istihdamları dör
düncü sınıftan bed' eyler. Dördüncü sınıfta bulunanlara yedi yüz ellişer 
kuruş maaş ve rütbei rabia ve üçüncü sınıfta bulunanlara bin kuruş 
maaş ve rütbei salise ve ikinci sınıfta bulunanlara bin beş yüz kuruş 
maaş ve rütbei saniye sınıfı sanisi ve birinci sınıf tıb baytarı müfettiş
liği olup bu sınıfa dahil olanlara dahi iki bin kuruş maaş ve rütbei sa
niye sınıfı mütemayıci tevcih ve ita olunacaktır. 

Madde 4 — Tıb baytarı müfettişleri evvel emirde sevahil ve hu-
dudda bulunan vilâyata tayin edileceklerdir ve diğer vilâyetlere tayini 
lâzım geldikçe iki vilâyete mahsus olmak üzere bir müfettiş tayin olu
nacak ve işbu müfettişler on neferi tecavüz etmiyecektir. 

Madde 5 — Tıb baytarı müfettişi tayin edilmiyen vilâyetlerde mü
fettişlerin vazaifini ikinci sınıf baytarlar ifa edecekler ve bundan do
layı maaşlarına bir şey zammolunmıyacaktır. 

Madde 6 — Her sınıfta bulunan baytarların harcırahları Memurini 
Mülkiye Harcırah Kararnamesine tâbi olacaktır. 

Madde 7 — Hicaz ve Yemen ve Bağdat ve Basra ve Musul ve Tra-
bulusgarb Vilâyetleri ile Bingazi ve Zor ve Gerkük Sancakları baytar
lıklarına tayin edileceklere sınıflarına mahsus maaşların nısıf derece
sinde fazla maaş ita olunacak ve işbu vilâyat ve sancaklara tayin kılın
mış olan baytarlar oralarda iki sene hizmet ettikten sonra arzu ettikleri 
halde vilâyatı saireye tahvili memuriyet ettirilecektir. 

Madde 8 — Baytarların vazaifi bir talimatı mahsusa ile tayin edi
lecektir. 
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ÜÇÜNCÜ FASL 

(Hizmeti mecburiye hakkındadır) 

Madde 9 — Mülkiye baytar mektebinden icazet ve şahadetname 
ahzedenler mektep nizamnamesi hükmünce hizmeti askeriyeden muaf 
tutulup fakat bu muafiyete mukabil on sene mülkiye baytarlıklarında 
ifayı hizmete ve Devletçe tensib olunacak mahallere gitmeğe mecbur
durlar. Bunlardan hizmeti mecburiyeyi ifaya razı olmıyanlar mektepte 
bulundukları her senei tedrisiye için yirmi beşer lira ile diploma ve 
imtihan harcı olan on lirayı mektep idaresine ve bunlar zaten hizmeti 
askeriye ile mükellef olan mahaller ahalisinden oldukları halde hangi 
mezhepten olur ise olsun bedeli nakdii askerî olan elli osmanlı altınını 
dairei askeriyeye tediye edeceklerdir. 

Madde 10 — Mektebi baytarı haricinde yetişip rütebi askeriyeyi 
haiz olan bavtarlar mülkiye baytar memuriyetlerinden istifa etmekte 
muhtardırlar. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

(Umuru mülkiyenin sureti idaresile baytarların tayin 
ve terfii sınıfları beyanındadır) 

Madde 11 — Umuru baytariyei mülkiye ve buna aid muamelât 
Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti tarafından rüyet ve idare oluna
caktır. 

Madde 12 — Sarî hayvan hastalıkları hakkında yapılacak nizamat 
ve talimat ve buna müteferri bilcümle teşebbüsat üzerine ziraat idare
since icrayi müzakere olunarak Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti 
tarafından Babıaliden badelistizan muktazalan ifa olunacaktır. 

Madde 13 — Dairei memuriyetleri haricinde muvakkaten seyyar 
ve fevkalâde memuriyetlere tayin olunacak baytarlara harcırahların
dan maada sınıflarına mahsus maaşın nısıf derecesinde fazla maaş ita 
olunacaktır. 

Madde 14 — Dördüncü sınıf baytarlıktan ikinci sınıfa kadar terfii 
kıdem ve ehliyete göre Ziraat Heyeti Fenniyesinin takdirine muhavvel 
olup fakat ikinci sınıftan birinci sınıfa terfii sunufu saireden en ziyade 
hüsnü hal ve hizmeti devletçe meşhut ve malûm olmağa ve mülctesebatı 
fenniyece akranına tefevvuk etmiş bulunmağa muhtaçtır. 

Madde 15 — Memuriyete tayin kılınacak bilcümle baytarların in
tihabı ile terfii sınıfları ve tahvili memuriyetleri ve azilleri ve istihkak-
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Janna göre taltifleri Ziraat Heyeti Fenniyesinin karar ve tensibile Zira
at Nezareti tarafından Babıaliden badelistizan icra olunacaktır. 

Madde 16 — Baytarların maa; ve rütbece terfileri bulundukları 
sınıfta üç sene hizmet etmeğe ve andan yukanki sınıfta münhal vukuile 
beynenlakran kesbi kıdem ve rüçhan eylemeğe mütevakkıf olacaktır. 
Tıb baytarı müfettişliğine terfii lâakal dokuz sene istihdam olunmakla 
meşruttur. Beş sene müfettişlikte ifayı hüsnü hizmet edenlerin maaşian 
derecei hizmetlerine göre bittedriç üç bin kuruşa iblâğ olunabilecektir. 

Madde 17 — Ziraat Nezaretinin tahtı tasdikında olarak şimdiye 
kadar vilâyat baytarlıklarında istihdam olunanlar hıdematı vakıa ve 
derecei iktidarlarına göre müstahak oldukları sınıfa dahil olacaklardır. 

BEŞİNCİ FASIL 

(Baytarların mercileri ve sureti tekaüileri beyanındadır) 

Madde 18 — Baytarların mercileri Ziraat Nezareti olup memurini 
sairei mülkiye misillû hükümet dairelerinde bulunurlar ve müstahdem 
oldukları mahallin en büyük mülkiye memurunun maiyetindedirler. 
Fakat tıb baytarî müfettişleri doğrudan doğruya Ziraat Nezaretine 
merbuttur. 

Madde 19 — ikinci ve üçüncü ve dördüncü sınıf baytar memuri
yetlerine müteallik hususatta doğrudan doğruya hükümeti mahalliyenin 
en büyük memuruna müracaat ederler. Umuru fenniyece mercileri tıb 
baytarî müfettişleridir. Fevkalâde hal zuhurunda Ziraat Nezaretine dahi 
müracaata mezundurlar. 

Madde 20 — Mülkiye baytarları nizamî dairesinde hakkı tekaüd-
den istifade edeceklerdir. 

Madde 21 — Etibbayi baytariye hakkında mer'iyülicra olan nizamat 
işbu nizamnamenin tarihi neşrinden itibaren mefsuhtur. 

Madde 22 — Ziraat Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memurdur. 

N o : 3 5 3 — Resmi Damga Kanununun 7 zilkade 1304 tarihli 
10 uncu maddesi makam ma kaim olmak üzere kaleme 

alman maddei kanuniye 

10 rebiülevvel 1311, 8 eylül 1309 
Hisseli olarak ba fenmani âli teşkil olunmuş ve olunacak her neyi 

kumpanya ve şirketlerin gerek muvakkat ve gerek kat'î hisse senedatının 
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resülmali itibarisinden tediye kılınan mikdarından bir defalık olarak 
yüzde bir hesabile resmi damga istifa kılınacaktır. 

Mezkûr şirketlerin meydanı tedavüle vaz edecekleri tahvilâtın mu
vakkat veya kat'î senedatının mikdarı itibarisinden yalnız binde yarım 
resim alınacaktır. Memaliki ecnebiyede meydanı tedavüle çıkardıkları 
tahvilâtın resmini üç yüz sekiz senesi martından beri tediye etmemiş olan 
bilcümle osmanlı şirketleri işbu nizamname ahkâmından istifade ede
bileceklerdir. 

Dersaadet borsasında ımukayyed ve mütedavil ecnebi istikrazat ve 
tahvilât ve hisse senedatının mikdarı itibarilerinden tediye kılınan me
baliğ üzerine yüzde bir hesabile resmi damga istifa kılınacaktır ba fer
manı âli damga resminden muaf olmak üzere teşkil olunmuş ve oluna
cak şirketlerden devamları müddetince kemafissabık resim almmıyacak-
tır hisse taksitlerinin istifasından veyahut resülmalile tahvilâtı damga 
resmine tâbi edilmemiş bir şirketle ittihadlanndan naşi sermayeleri teza-
yüd eden bilcümle anonim şirketler bu veçhile sermayei iptidaiyelerine 
inzimam eden kısım için yüzde bir damga resmi tediye edeceklerdir. 

Zikr olunan anonim şirketlerden birinin müddeti temdid kılındığı 
halde şayet şirketi merkumenin damga resminden muafiyetine Hükümeti 
seniyece mahal görülmez ise mdkaddemki müddetin inkizasında ser
mayei iptidai mikdan üzerine tekrar yüzde bir hesabile resmi damga 
istifa kılınacaktır. 

No: 354 — Mahsulâtı dahiliyeden olan hmta ile dakikm 
Kile resminden istisnasına dair irade 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi Mazbatası 

Rüsumat Emanetinin Şûrayı Devlete havale buyurulan 21 şevval 
1310 tarihli tezkeresi mealinde mahsulâtı dahiliyeden olan huıta ve da-
kikin sarfiyatı dahiliye resmi gümrüğünden istisnası şerefmüteallik ve 
sudur buyurulan iradei seniyei cenabı padişahiden bulunduğu beyanile 
ifayı muktezası bâtezkerei samiye emir ve ezbar buyurulması üzerine 
olveçhile icabı icra ve bilcümle rüsumat nezaretlerile sair icab eden
lere tebligatı lâzime ifa olunarak olbabda Mamüskirat Zahire Güm
rüğü Nezaretinden mebus tezkerede mahsulâtı dahiliyeden bulunan 
hıntanın minelkadim beher yüz kilesinden gümrükçe iki kuruş yetmiş 
santim nisbetinde kile rüsumu namile başkaca bir resim aünagelmekte 
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olmasına ve resmi mezkûrun mikdarı senevisi yirmi altı bin sekiz yüz 
altı kuruş on paraya baliğ olmakta idiğüne mebni bunun kemakân ah-
zine devam olunup olunmaması ve bir de memaliki mahrusai - şahane 
iskelelerinden yüzde bir ihracat resmi teminata rabten hasbî lezakir 
ile Dersaadete gelecek olan dahilî mahsulü hınta ve dakikin tezkere
lerinde murakkam mikdardan yüzde ikiden ziyade zuhur edecek faz
lalarından ecnebi mahsulü nazarile bakılarak alınmakta olan yüzde 
sekiz ve noksanlarından ecnebiye gitmiş addile yüzde bir ihracat re
simlerinin alınıp alınmaması istifsar kılındığı ve gerçi tezkerelerinden 
fazla zuhur edecek hınta ve dakikin bilmuayene ecnebi mahsul ve 
mathunu olduğu tebeyyün eylediği takdirde icab eden resminin ahzı 
ve noksanın dahi mahalli sarfı tayin olunamadığı halde ecnebiye 
gitmiş addile ihracat resminin istifası tabu olarak nezareti mezkûreye 
bu yolda cevab ita olunacak ise de kile resmi için olunacak muame
lede tereddüd ediliği ve emaneti amisarüniieyhadan ahiren dahi takdim 
olunup Şûrayı Devlete havale ile dairede kıraat olunan 15 zilkade 1310 
tarihli tezkerede hükmü iradei seniyeye nazaran mahsulâtı dahiliyeden 
olan hınta ile dakikin resmi gümrükten muafiyeti yalnız hınta ile da
kika münhasır olup hububu saireye şümulü olmadığı sebkeden istizan 
üzerine 18 nisan 1309 tarihli tezkerei samiye ile emir ve irade buyu-
rulmasile icabatı icra olunmuş ise de hıntadan çıkan mathunat dakik 
ve irmik ve kepek gibi şeyler olup gerçi hınta ile dakilri resimden muaf 
olup aslı muaf olduğu halde furuaü olan irmik ve kepek gibi şeylerin 
dahi resimden mafu olması tabii görünür ise de kablelistizah o yola 
gidilmesi münasib görülemediği beyanile istizanı muamele olunmuştur. 

Mahsulâtı dahiliyeden olan mezkûr hınta ile dakikten kadimden-
beri baak aca alınageluneJcte olduğu beyan olunan kile Tesmünn ma
halli sarfı olup olmadığının ve tekyil muamelâtı tahtı mecburiyette 
olduğu halde bunun için masraf ihtiyar edilip edilmediğinin ve bir de 
irmik ve kepekten bir sene zarfında istifa olunan rüsumun mikdan 
neden ibaret idüğünün bildirilmesi emaneti nrüşarürrileyhaya iş'ar olu
narak alman iki kıt'a tezkerei cevabiyeden mahsulâtı mezkûrenin hini 
vürudunda gümrük tezkerelerine muvafık olup olmadığı bilinmek için 
bilmecburiye kayık ücreti ihtiyar edilerek gümrükten gönderilen kol
cular hazır olduğu halde tekyil ve muayenesi icra olunmakta olup zik
rolunan kile resminin muayyen bir mahalli sarfı olmadığı ve bir sene 
zarfında irmik ve kepekten alman rüsum dahi doksan iki bin dört 
yüz doksan dört kuruştan ibaret bulunduğunu bildirmiş ve bu makule 
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mahalli sarfı muayyen olmıyan kile resminin devamı ahz ve istifsar 
muvafıkı maslahat olamıyacağına binaen zikrolunan kile rüsumunun 
badema ahz ve istifasından sarfı nazar edilmesine müttefikan karar ve
rildikten sonra irmik ile kepeğin havayici zaruriyeden olup olmama
sında ihtilâf olunarak ekser mahallerce hayvanat kepekle beslenip belki 
bazı insanların da gıdasına muavenet ettiği gibi irmik dahi buraca zan 
ve istimal olunduğu veçhile halviyyata mahsus olmıyarak ihtiyacatı 

zaruriyede istimal olunduğuna ve mamafih külliyatı esasiyesi hakkında 
vukubulan bir müsaadenin senevi doksan bin kuruştan ibaret olan te
ferruatı cüz'iyesinden deriğ edilmesi münasib olamıyacağına nazaran 
irmik ile kepeğin dahi ahzı rüsumattan af ve istisnası lâzımgeleceği 
beş rey tarafından dermeyan olunmuş ise de irmik ve kepek hınta ve 
dakik gibi havayici zaruriyeden olmayıp senevi Hazinenin bu yüzden 
bir hayli istifadesi dahi bulunduğuna ve hükmü iradei seniyeye göre 
muafiyetin hınta ile dakika münhasır bulunduğu da tebligatı vakıadan 

anlaşıldığına binaen resmi mezkûrun kemakân istifası lüzumunun ema
neti müşarünileyhaya havallesi ekseriyetle tezekkür kılındı olibalbda emrü 

ferman hazreti menlehülemrindir. 

11 safer 1311 ve 11 ağustos 1309 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
ve ımütalea Olunan işbu mazbatasında dermeyan olunduğu üzere mah

sulâtı dahiliyeden olan hıntanın beher yüz kilesinden iki kuruş yetmiş 

santim nisbetinde başkaca istifa edilmekte olan kile resminin muayyen 
bir mahalli sarfı olmadığı ve mezkûr resmin mikdarı senevisi yirmi altı 

bin sekiz yüz küsur kuruştan ibaret bulunduğu ve zaten mahsulâtı da
hiliyeden olan hınta ve dakikın sarfiyatı dahiliye resmi olbabda bil is
tizan şerefsünuh ve sudur buyurulan müsaadei seniye mucibince affe
dildiği cihetle zikrolunan kile resminin dahi badema ahz ve istifasından 
sarfı nazar kılınması münasib görünmüş ve hıntadan çıkarılan irmik 
ve kepek resmi gümrüğünün mezbur hınta ve dakik resmi gümrüğü hak
kındaki müsaadei mahsusaya tebaan affedilip edilmemesi bahsine ge
lince irmik ve kepek ve hınta ve dakik gibi havayici zaruriyeden ol
mayıp senevi Hazinenin bu yüzden epice istifadesi bulunduğuna na
zaran resmi mezkûrun dahi ekseriyetin kararı veçhile kemakân istifası 
tensib kılınmış ise de olbabda ve katıbai ahvalde emrü ferman hazreti 
veiiyülemir efendimizindir. 

10 rebiülevvel 1311 ve 8 eylül 1309 
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Arz tezkeresi 

Mahsulâtı dahiliyeden olan hınta ile dakikın sarfiyatı dahiliye 
resmi bilişti zan şerefsünuh sudur buyurulan müsaadei seniyei hazreti 
hilâfetpenahi mantuku âlisince affedildiği gibi hıntamn beher yüz ki
lesinden Ski kuruş yetmiş santim nisbetinde başkaca istifa edilen ve 
muayyen bir mahalli sarfı olmıyan ve mikdarı senevisi yirmi altı bhv 
küsur kuruştan ibaret bulunan kile resminin ahz ve istifasından sarf* 
nazar olunması hakkında Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatası arz ve takdim krlumış olmakla 
olbabda her ne veçhile emrü fermanı hümayunu cenabı padişahı şeref
müteallik buyurulur ise hükmü celili infaz olunacağı beyanile teskere» 
senaveri terkim kılındı. 

10 rebiülevvel 1311 ve 8 eylül 1309 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Vükelâdan mü' 
zeyyel mazbatai maruzasile beraber manzuru âli olan işbu tezkerei sa-
miyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâ
fetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda emrü ferman 
hazreti veliyülennrindir. 

14 rebiüelevvel 1311 ve 12 eylül 1309 

No: 355 — Harir tohumu istihsal ve füruhtuna mahsus 
nizamname 

8 rebiülâhir 1311, 6 teşrinievvel 1309 

Madde 1 — İpek böceği tohumu yetiştirerek ahara satmak arzusun
da bulunanların behemehal memaliki mahrusei şahanede küşad edilmiş 
ve edilecek olan ziraat mekteplerinde ve Bursa Harir Darüttaliam'nde 
veyahut memaliki ecnebiye ziraat mekâtibinden birinde harir tohumu 
ve ipek böceği yetişdirmek fenlerini tahsil etmiş olduklarına dair şeha-
detnameyi haiz olmaları lâzımdır. Şehadetnameleri bulurmuyan ve bu-
lunupda darüttalim idaresine bilibraz tasdik ettirmiyen'lerin istühsaf 
etmiş oldukları ipek böceği tohumu ahara furuht etmeleri memnudur. 
Şukadar ki bu (memuriyetin ahara eattnayıp mücerred ihtiyaç atı zatî.-
yesinde istimal etmek üzere tohum istihsal edenlere şümulü olmayıp fa
kat bu misillû istihsal ettikleri tohumların hürdebin ile muayene edil-



1434 

tniş olduğunu düyunu umumiye varidatı mubassasa idaresine isbata 
mecbur olacaktır. 

Madde 2 — 1 inci maddede muharrer olan mekâtib ile darüttalim 
şebadetnamesini haiz olmayıpda tohumculukta ve böcek beslemek san
atında malûmatı bulunanlar darüttalim idaresinde beher sene içtima eden 
heyeti imtihaniyeye bilmüracaa isbatı ehliyetle şehadetname ahz eyle
dikleri halde ipek böceği tohumu istihsal ve furuht edebileceklerdir. He
yeti imtihaniye vilâyet Nafıa ve Ziraat Müşavirile Düyunu Umumiye Va
ridatı muhassasa İdaresi Nazırından, ve harir darüttalim ve ziraat mek
tebi müdürlerile mahalli ticaret ve ziraat odası reisinden mürekkeb 
olacaktır. 

Madde 3 — Yedinde şehadetnamesi olan yerli tohumcular ile me
maliki ecnebiyeden celb ettikleri tohumu tevzi etmek istiyenler tohum 
furuht ve tevzi etmek üzere bilaistisna birer ruhsat tezkeresi almağa, ve 
otuz gramdan fazla veya noksan olmamak üzere ipek böceği tohumunu 
havi olan kutuları mahallî düyunu umumiye varidatı muhassasa idare
sine ibraz ile bunların üzerine bandırollar vaz ettirmeğe mecburdurlar. İşbu 
ruhsat tezkeresi ve bandırollar her sene eylülden itibaren şubat nihaye
tine kadar yani altı ay zarfında düyunu umumiye idaresi tarafından mec
canen ita ve vaz olunacak. Ve zikr olunan bandırollar ecnebi, yerli to
humlanma göre muhtelif renkte olacaktır. 

Madde 4 — İşbu nizamname ahkâmına mugayir olarak yedinde mu
saddak şehadetname bulunmadığı halde istihsal ettiği yerli tohumları 
.ahara sarmağa kıyam edenlerin yedlerinde bulunacak olan tohumlar 
zabt olunmakla beraber mahkemeye müracaat olunmaksızın düyunu umu
miye varidatı muhassasa idaresinin talebi üzerine Hükümeti mahalliye 
marifetile on osmanllı altını cezai nakdi alınacak. Bu hareketi tekerrür 
edenlerden alınacak cezai nakdi dahi tazif olunacaktır. Ve alınacak ce
zai nakdilerin nısfı muhbirine verilecek. Ve nısıf diğeri düyunu umumi
ye varidatı muhassasa idaresince irad kayd edilecektir. Zabt olunan to
humlar merkezi vilâyette meclisi idarei vilâyet azasından bir zat ile 
Nafıa ve Ziraat Müşaviri ve Düyunu Umumiye Varidatı Muhassasa ida
resi nazır ve muhasebe başkâtibi ve harir darüıttalhni müdürü, ve liva
larda meclisi idare azasından bir zat ile düyunu umumiye varidatı mu
hassasa idareleri müdür ve memurlarile başkâtibleri hazır ölduklan 
halde ihrak ettirilecek ve keyfiyet evrakı havadisle ilân ettirilecektir. 

Madde 5 — 3 üncü maddede beyan olunduğu veçhile ruhsat tezke
resi olmaksızın, ve bandrol vaz ettirilmeksizin derdest olunan tohumların 
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beher otuz gram tohumu havi olan kutular için be; kuruş cezai nakdi 
alınarak nısfı tutan ve haber verenlere verilecek, ve nısıf diğeri dahi 
düyunu umumiye varidatı muhassasa idaresince irad kayd edilecektir. 

Madde 6 — Tohumcular ruhsat tezkeresi alacakları sırada istihsal 
edecekleri tohum mikdarile tohumların ecnesını, ve tohum tevzi ettikleri 
böcekçilerin esamisile bunların beherine tevzi ettikleri tohumların mik-
darını her sene mart nihayetinde bulundukları mahallerin düyunu umu
miye varidatı muhassasa idaresine bildireceklerini müteahhid ve ımürnzi 
bir sened tanzim ederek düyunu umumiye varidatı muhassasa idarelerine 
ita edeceklerdir. îşbu sened hilâfında olarak malûmatı mebsuteyi ita
dan imtina eden tohumcuya birinci defa olarak bir ihtarname gönderi
lecek ve tekerrürü halinde senei atiye için ruhsat tezkeresi ita kılınmı-
yacaktır. 

Madde 7 — Dahiliye ve Maliye ve Orman ve Maadin ve Ziraat Ne
zaretleri işbu nizamnamenin icrasına memurdur. 

No: 3S6 — Dersaadet ziraat ve sanayi sergii umumisi 
Nizamnamesi 

8 rebiülahir 1311, 6 teşrinievvel 1309 
Mukaddeme 

Madde 1 — Sergii umumî Dersaadette Şişlide Baki İzzet Paşa 
Çiftliği ile Darülaceze arasındaki mahalde inşa olunarak ba iradei seni
yei Hazreti Hilâfetpenahî tayin buyurulacak tarihte kuşat edilecektir. 

BİRİNCİ BAB 

Sergii umuminin inşaat ve taksimatı ile tertibatına ve 
sureti idaresine dairdir 

Faslı evvel 
Serginin sureti idaresi hakkındadır 

Madde 2 — Serginin heyeti idaresi ba iradei seniye tayin oluna
cak bir nazır ile bir inşaat ve teksimat ve bir tertibat müdürü ve bir 
muhasebeci ve bir baş kâtibten ibaret olacak ve işbu iki müdürün refa
katinde malûmatı hususiye erbabından iki muavin bulunacaktır. 

Nazırın vezaifi 
Madde 3 — Maddei sabıkada gösterilen memurlardan maada me

murini saire ve mühendis ve hademeyi intihab ve tayin ve bilumum de-
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vairi resmiyei devletle ve sergide eşya teşhir etmek tistiyenlerle muha
bere etmek ve sergiye vaz ile teşhir olunmak için götürülecek bilcümle 
eşyanın tetkik ve kabulü için gerek Dersaadette ve gerek taşralarda teşkil 
olunacak kabul heyetlerinin sureti idarelerine ve vezaifi zirde gösteri
lecek olan merkez şubelerine ve icabı halinde Dersaadette bulunacak 
heyete nezaret ve riyaset eylemek nazırın cümlei vezaifindendir. 

t ve taksimat müdürünün vezaifi 

Madde 4 — Serginin ebniye projelerimin mevkii icraya vaz'ına ve 
inşaatın ve ona «müteferri muamelâtın sureti muntazaanada icrasına ve 
bahçe ve yolların tanzim ve tertibine dikkat ve ihtimam etmekle beraber 
hitamı inşaatta tenvirat ve intizamatı saire gibi işlere ve sergide işleye
cek makinelere muktazi kuvvei muharrikenin sureti tertip ve tevziine ne
zaret etmek inşaat ve taksimat müdürünün vezaifi asliyesindendir. 

Tertibat müdürünün vezaifi 

Madde 5 — İstatistik cetvelleri ile ziraat haritalarının tanzim ve 
tersimi ve teşhir olunacak eşya nakliyatının teshili esbabının tehiyesi ve 
sergiye vaz olunacak eşyanın işbu nizamnameye tezyil olunacak tarif na
meye tevfikan sınıflara taksimi ile her sınıfa mahsus olan dairenin tayini 
tertibat müdürünün cümlei vezaifindendir. Bunlardan maada sergiye ka
bulleri mucibi menfaat olacak maruf zürra ile fabrika sahihlerinin sür'ati 
mümküne ile bittaıhkik nezarete ihbarı ve sergiye eşya kabulü için ge
rek Dersaadette ita ve gerek vilâyat kabul heyetlerinden irsal olunup 
canibi nezaretten havale edilecek olan istidaname ve tahriratlar üzerine 
iktiza eden muamelenin icrası ve teşhiri istida olunan eşyanın şayestei 
teşhir olup olmadığının tetkiki ile olbabdaki karar ve mütaleanın canibi 
nezarete bildirilmesi ve kezalik ziraat ve sanayıa müteallik mahsulâtın teş
hiri emrinde erbabını teşvik ve lüzum görülür ise bir cinsten olan mah
sulâtı takım takım bittanzim bunlar için icabı halinde sergiye gelecek 
malûmatı hususiye erbabının tetkikatta bulunabilmeleri esbabını teshil 
için tedabiri lâzime ittihazı ve teşhir edilen eşyanın her sınıfa mahsus 
olan daireleri dahilinde sureti vaz ve teşhirine aid plânların tertibi ve 
bu plânları icra etmek için iktiza eden masarifin tayini ve teşhir olunan 
eşyanın fihristi umumisinin tanzimi ve sergiye vaz olunan eşyanın emri. 
muhafazası ve tanzifatı tertibat müdürüne aiddir. 
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Muhasebecinin vazaifi 
Madde 6 — Muhasebeci umuru maliyeye aid ve muhasebeye müte

allik olan muamelâttan ve sergiye mahsus olarak tanzim olunacak büt
çe dahilinde muharrer mebaliğin sureti sarfından ve müteferriatından 
ımes'ul ve serginin varidat ve masarif atını natık hesabı kat'î tanzimine 
memurdur. 

Başkâtibin vazaifi 
Madde 7 — Başkâtib icrayı muhaberata ve umuru tahririyeye mü

teallik sair muamelâta memur ve bunlara aid vazaif ve muamelâttan 
mes'uldur. 

Madde 8 — Nazır lüzum gördükçe kendi riyaseti altında olmak 
üzere şube müdürleri ile muhasebeci ve başkâtib ve müdür muavinle
rinden mürekkeb bir encümen teşkil edecek ve işbu encümen indelicab 
bilmünakasa alınması lâzım gelen eşyanın ve kezalik icabı halinde bil-
münakasa 'ihale olunacak bazı ameliyat ve inşaatın münakaşalarını 
icra ve akdolunacak mukavelenamelerini tetkik ve Nazırın mevkii müza
kereye vazedeceği sair mevad üzerine beyanı mütalea eyliyecektir. 

Faslı sani 

Serginin muamelâtı maliyesi beyanındadır 
Madde 9 — Mevaddı sabıkada muharrer şuabata aid masarifin 

mikdar ve envaını mübeyyin ve dört kısma münkasem ve sergiye mah
sus olmak üzere tanzim olunacak muvazene cetveli Babıaliden ledelarz 
kabul ve sarfına İradei Seniyei Hazreti Padişahî şerefsadir olduktan 
sonra mevkii icraya konulacaktır. İşbu cetvelde her şubeye tefrik ve 
tahsis edilecek mebaliğin sarfı o şubenin müdürü tarafından gösterilecek 
lüzuma binaen muhasebeci canibinden muvazeneye muvafık olduğu tas
dik olunduktan sonra Nazırın «verile» işaretini havi senedat üzerine 
vukubulacaktır. 

Madde 10 — Sergiye mahsus varidat ve serginin müddeti devamında 
vukubulacak hasılat ile gerek masarifi iptidaiyesine ve gerek serginin 
açık bulunduğu müddet zarfında masarifi daimesine ve maaşa tına müte
allik vukubulacak sarfiyatın muvazene dairesinde olup olmadığının 
teftişi Devletçe tensib olunacak bir heyeti mahsusaya aid olacaktır. İşbu 
heyet meşhudat ve mütaleatuıı Babıaliye arz ve iş'ar edip fakat esnayı 
teftişte muamelâtı cariyeye müdahale etmiyecektir. Sergiye tahsis olu
nan varidat ile serginin eyyamı küsadmdaki hasılatın ve inşaat esnasında 
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vukubulan sarfiyatın sureti ahz ve sarfını natık olmak üzere serginini 
şeddi tarihinden itibaren bir sene müruruna kadar muhasebeci tarafından» 
muhasebei kat'iye defteri bittanzim evrakı müsbitesile beraber Divan* 
Muhasebata gönderilmek üzere Nezarete ita edilecektir. 

Faslı salis 

Sergiye kabul ve teşhir olunacak eşyaya dairdir 

Madde 11 — Sergide mamulât ve mahsulâtı dahiliye teşhir oluna
caktır. Şu kadar ki ecnebi alât ve edevatı ziraiye ve sınaiyesinden v e 
bunlar vasıtasile istihsal olunan mevaddan teşhirinde faide (melhuz olan
ların evvelce tertibat müdüriyetinden bir defteri bittanzim Nezaretçe 
tetkik ve tasdik edildikten sonra kabul ve teşhiri caizdir. İşbu alât ve 
edevat ile mamülâtm hangi memleket malı olduğu irae edilecektir. 

Madde 12 — Mevaddı muzırra ile bozulmağa müsteid olan eşya' 
kabul olunmayacaktır. 

Kabul heyetleri 

Madde 13 — Gerek Dersaadette ve gerek vilâyatı şahanede eşyanın' 
kabulü için kabul heyetleri teşkil olunacaktır. Dersaadet kabul heyetinin-
azası ve mahalli ikameti sergi nezareti tarafından vukubulacak arz ve is
tizan üzerine ba iradei seniyei hazreti padişahı tayin ve tahsis edilecek
tir. Taşra kabul heyetleri vazaifi dahi mahalleri mecalisi idaresine aid-
dİT. 

Madde 14 — Dersaadet kabul heyeti Şehremaneti idaresinde bulu
nan mahaller mahsulâtından teşhiri istida olunacak eşyanın kabule şa
yan olup olmadığını tetkik ile tertibat Müdüriyetinden beyan olunacak 
mütaleat üzerine icabını icra edecektir. 

Madde 15 — Sergide eşyasını teşhir ettirmek isteyenler Dersaadette 
heyeti mahsusasına ve taşralarda mahalleri mecalisi idaresine biLmürd-
caa teşhir ettirecekleri eşyanın memaliki osmaniye mahsulât ve mamu
lâtından olduğunu isbat etmeğe mecbur olacaklardır. Sergiye eşya vaz
etmek isteyenler bulundukları kaza veya livanın meclisi idaresine mü
racaat ederek isim ve şöhret ve mahalli ikametlerini ve teşhir ettirecek
leri eşyanın cins ve nevini beyan eyliyeceklerdir. Keyfiyet kaza veyahut 
liva meclisi idaresi canibinden vilâyet meclisi idaresine iş'ar olunacak 
ve vilâyat meclisi idaresi dahi teşhiri istida olunan eşyayı göndermez
den evvel sergi nezareti tarafından irsal olunacak numuneye tatbikan. 
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eşyayı mezkûrenin bir defterini bittanzim tayin edilecek müddet zarfın
da nezarete iraal edecektir. Viiâyatı şahanede bulunan bilûmum idare 
Meclisleri bulunduktan mahallerin erbabı sanayi ve ziraatinden eşya 
teşhir ettirmek isteyenlerin isim ve mahalli ikametlerini ve teşhir ede
cekleri eşyanın isim ve kıymet ve aded ve mikdanm ve kendilerinin bu 
babdaki malûmatı hususiyelerini mübeyyin ve nezaretin taleb edeceği 
malûmatı saireyi müş'ir sual ve cevab suretinde cetveller tanzim edip 
kezalik tayin olunacak müddet zarfında nezarete irsal edeceklerdir. Ma
halleri erbabı sanayi ve ziraatinin mütehayyizamndan Hükümeti ma
halliye tarafından tensib olunacak ilci yahut üç kişi indelicab mecalisi 
idareye celb ile malûmatlanna müracaat olunacaktır. 

Madde 16 — Maddei sabıka mucibince gönderilecek numunelere 
tevfikan gelecek defterlerde kabul olunan eşyanın irsali için her vilâ
yetin Dersaadete olan mesafesi nazan itibare alınarak hangi tarihe ka
dar gönderileceği canibi nezaretten vilâyata tebliğ ve iş'ar olunacaktır. 

Madde 17 — Dersaadet kabul heyeti ve taşralardan mahalleri hü
kümeti marifetile gönderibniyen veyahut Dersaadet kabul heyeti veya 
hükümeti mahalliye tarafından ita edilmiş tasdiknamesi bulunmayan 
eşya sergiye kabul edilmiyecektir. 

Madde 18 — Sergiye teşhir olunmak üzere gönderilecek mahsulât 
ve mamulât esbabının isim ve şöhret ve mahalli ikametim ve işbu mah
sulât ve mamulâtm husule geldikleri mahal ve arazi ile imal edildikleri 
mahal veya fabrikalann isim ve keyfiyetlerini ve bunların mahallerin-
deki babalan ile mahalli ihraç ve sarflannı mübeyyin nezaretten gön
derilecek numune ve talimata tevfikan birer beyanname raptedileceği 
gibi denklerin üzerine eşyanın geldiği mahal ve cinsini müşir birer pu
sula dahi ilsafc olunacaktır. 

Madde 19 — Eşyanın kabul ve hüsnü suretle sevk ve muhafazası 
emrinde nezaret tarafından her ney'i tedabir ittihaz ve icra edilecektir. 

Madde 20 — sergi dahilinde eşya teşhiri için hususî ebniye inşa 
etmek isteyenler teşhir edecekleri eşyanın cins ve nev'i ve mikdanm wr 
taleb edecekleri arsanın miktan ziraini ve yapacaktan bina veya sergi
nin hangi tarzı mimaride ve ne irtifa ve vüsatta inşa olunacağını evvel 
emirde bir beyanname ile tayin eyleyecekler ve ilân olunacak mikyasa 
tatbikan tersim edilecek resim ve plânlarını ba arzuhal nezarete ita 
edeceklerdir. Nezaretçe tetkikatı lâzıme badelifa muktezası icra oluna
cak ve mezuniyet istihsal edilmedikçe bu misillû inşaat caiz olamıya
caktır. 
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Madde 21 — Esasen teshir olunan eşya serginin kapandığı zamana 
kadar sergi derununda kalacağından eşyayı mezkûrenin cins ve nev'in-
den olupta ticaret için müteferrik surette satılması arzu edilen emval 
ve emtea ile mekûlât ve meşrubat ve saireye ve mahsulâtı dahiliyeden 
olan tütün ve müteferriatına ve işbu nizamnameye tevfikan sergiye ka
bul olunan yerli ve ecnebi emtea ve eşyanın furuhtuna tahsisi maddei 
sabıkada zikredildiği veçhile istida olunan hususî binanın inşasına mü
saade edildiği halde işbu mahalli mahsus için ashabı emval ve emtea 
tarafından bedeli icar tediye olunması mecburidir. Bedeli icarı mebhus 
canibi Nezaretten tayin ve tahdid olunarak kararlaştırılacağı veçhile 
defaten veyahut serginin devamı müddeti zarfında mukassıtan ahz ve 
istifa kılınacaktır. 

Madde 22 — Bu misillû eşya satacakların gösterilecek mahalle in
şa edecekleri muvakkat hususî binayı veya sergi mahallîni serginin ka
pandığı zamanda ashabı bozup kaldırmakta muhtardır. Şu kadar ki 
binası kaldırılacak mahalli tesviye etmeğe mecbur olacakları gibi bina
nın hedmile enkazının hini naklinde serginin ebniye ve turuku mevcu-
desine İrası zarar ve hasar ederler ise zarar ve hasar başkaca tazmin 
ettirilecektir. 

Madde 23 — Sergiye kabul edilecek bilcümle mahsulât v e esasen 
gümrük resmine tâbi olan eşyayı dahiliye ile ecnebi makina ve alât 
ve mahsulâtı dahi gümrük resminden muaf tutulacak ve iadeleri halin
de dahi bir gûna resim alınmıyacaktır. Satılıpta iade edilmiyen eşya ve 
mahsulât esasen gümrük resmine tâbi olanlardan ise devletçe istifası 
mukarrer olan gümrük resmi alınacaktır. Eşyayı mezkûre gümrük me
murları marifetile sergi mahalline isal olunarak gümrükçe icrası iktiza 
eden muayeneleri sureti istisnaiyede olmak üzere sergi mahallinde icra 
olunacaktır. 

Madde 24 — Kuyudatı muktaziye ile teftiş v e nezareti rüsumiyenin 
sureti icrasına dair tafsilât ve sergiye aid eşyanın sureti muayenesi ile 
bunların satılan kısmından ahzı iktiza eden gümrük resminin sureti isti
fası rüsumat emanetile sergi nezareti beyninde bilmuhabere kararlaştı
rılarak bir talimatı mahsusa ile başkaca tayin olunacaktır v e gümrük 
resmine tâbi ölüp teşhir olunan eşya gümrük antreposuna mevzu eşya
dan addedilip sergiye duhulleri ve sergi ebniyesi dahilinde muhafazaları 
ile menşei asliyelerine iadeleri gümrüğün tahtı nezaretinde antrepo mu
amelâtı kavaidine tevfikan icra edilecek ve sergii umumide inşası muk
tazi gümrüğe aid tesisatın bilcümle masarifi sergi nezaretine muhavvel 
bulunacaktır. 
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Madde 25 — Kabul heyetleri tarafından izahnamelerine tevafuk, 
etmek üzere her eşyaya birer numarayı havi yafta yapıştırılıp bu yafta 
üzerinde ashabının ismi ile anahreç ve cinsi ve arzu eder ise fiatı musar
rah bulunacaktır. 

Faslı rabi 

Mükâfata dairdir 
Madde 26 — Sergide eşyası teşhir olunacak erbabı sanayi ve ziraat 

müstehak oldukları derecede mazharı mükâfat olacaklardır. Teşhir edi
len bilcümle eşyanın mukayesesile derecei mükemmeliyetleri hakkında 
bir karar ita ve lâzım gelen mükâfatı tayin eylemek üzere bir heyeti 
mümeyyize teşkil olunacak ve mükâfat berveçhi ati beş dereceden ibaret 
bulunacaktır. 

1 inci beratı tahsin ma altın madalya. 2 nci yalnız altın madalya. 
3 ündü gümüş madalya. 4 üncü tunç madalya. 5 inci zikri cemil. 

Madde 27 — Heyeti mümeyyizenin mukarreratı serginin şeddinden 
evvel neşir edilecektir. 

Madde 28 — Teşhir edilen emtia ve eşyanın mahiyetini tayin 
için malûmatı hususiye ashabından bulunan zevattan mürekkeb birer 
heyeti mümeyyize teşkil edilecek ve her bir heyeti mümeyyize bİT reis 
ile iki azadan mürekkeb olacaktır. 

Madde 29 — Heyeti mümeyyize reis ve azalığında bulunacak zevat 
nezaTet tarafından bilintihap esamisi canibi Babıaliden arz ile istizan 
olunacaktır. 

Madde 30 — Heyeti mümeyyizelerce lüzum görüldüğü halde neza
retin reyi ve müsaadesi badelistihsal erbabı vukuf dan bir iki zatın ma
lûmatı hususiyesine müracaat olunabilecektir. Erbabı vukufun verecek
leri rey beyanı mütaleadan ibaret olup medarı hüküm olamıyacaktır. 

Madde 31 — Heyetli mümeyyizelerce ihtilâfı âra vukuunda azanın 
reyleri mühür ve imzalan tahtında başka başka zabt olunarak keyfiyet 
rüesadan mürekkeb teşekkül edecek bir heyeti temyiziyede tetkik ve 
faslolunaoaktır. 

Madde 32 — Teşhir edilen emtia ve eşyanın muayene ve tetkikine ser
ginin küşadından bir ay sonra mübaşeret edilerek muayenat ve tetki-
kat iki ay zarfında ikmal ile ba rapor nezarete bildirilecektir. 

Madde 33 — Eşyanın münkasem olduğu muhtelif sınıflar beynin
deki mükâfatlann sureti tevziince bir kaidei muttanda ittihazı için he
yeti mümeyyizeler rüesası tarafından kası icab eden mükâfatlann cins 

T. ı c. t r. n 
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ve nevi talkdir ve tayin olunarak bamazbata nezarete iş'ar ile nezaret ca
nibinden dahi mazbatanın münderecatı nazarı dikkate alınıp her sınıfın 
derecei kadir ve itibar ve ehemmiyetine nazaran mükâfatın nev'i ve dere
cesi tayin olunacaktır. 

Madde 34 — Fevkalâde mazharı takdir olup ma altın madalya be
ratı tahsine müstahak olanların tayini mükâfatı için heyeti mümeyyize 
rüesasından ve şube müdürlerinden mürekkeb olmak üzere nazırın riya
seti tahtında bir mükâfat meclisi teşekkül edecektir. 

Madde 35 — Fevkalâde mazharı takdir olanların muhtelif rütbe
lerden nişanı zişanlar ile naili mükâfat olmaları dahi olbabda şayan bu-
yurulacak 'müsaadei seniyei hazreti hilâfetpenahiye menuttur. 

Faslı hamiş 

Serginin icraat ve muamelâtı dahiliyesi hakkındadır 

Madde 36 — îşb u nizamname mucibince sergiye teşhir için kabul 
olunacak eşya serginin şeddinden evvel çıkarılmıyacaktır. Ancak ticaret 
için vaz olunacak eşyadan işbu nizamnameye tevfikan satılması mecaz 
olacak kısmı ittihaz olunacak usule tatbikan sergiden çıkarılabilir. 

Madde 37 — Eşya teşhir edenler ile sergi dahilinde bulunması lâ
zım gelen vekilleri züvvarı sergi için tanzim olunacak nizamnamei 
dahili ahkâmına tevfiki hareket eyliyecek ve bilumum sergi memurin ve 
müstahdeminine ve eşya teşhir edenlere mahsus ve münhasır ve nama mu
harrer olarak verilecek duhul ruhsatnamesile ziyaretçilerden alınacak 
duhuliyenin mikdarı ve serginin küşadı evkatı ve müteferriatı işbu dahilî 
nizamnamede gösterilecektir. 

İKİNCİ B A B 

Sergiye vaz olunacak eşyanın münkasem olduğu sınıfların 
beyanındadır 

Madde 38 — Sergiye vaz olunacak eşya kırk yedi sınıfa ve işbu 
sınıflar dahi üçer kısımdan ibaret olmak üzere «a» ve « b » şubelerine 
taksim olunmuştur. 

« A » ŞUBESİ 

Birinci kısım Ziraat kısmı olup birinci sınıftan yedinci sınıfa kadardır. 

İkinci kısım Müstahselâtı sınaiye ham ve işlenmiş mahsulât kısmı 
olup sekizinci sınıftan on ikinci sınıfa kadardır. 
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Üçüncü kısmı Zi ruh damızlık hayvanat kısmı olup on üçüncü sınıf
tan on yedinci sınıfa kadardır. 

« B » ŞUBESİ 

Dördüncü kısım Sanayii mihanikiye kısmı olup on sekizinci sınıftan 
otuzuncu sınıfa kadardır. 

Beşinci kısım Tefrişatı beytiye ve .teferruatına dair olup otuz 'birinci 
sınıftan kırkıncı sınıfa kadardır. 

Altıncı kısım Mensucat ve <meJbıısat ve bilcümle müteferriatı olup 
kırk birinci sınıftan kırk yedinci sınıfa kadardır. 

« A » ŞUBESİ 

Birinci kısım 

Ziraat 

1 inci sınıf Mahsulâtı madeniye 
» Hububat mahsulâtı dakikiye ve bunların müştekatı 
» Ekmekçilik ve hamurculuk müstahselâtı 
» Mugaddi mevaddı şitaniye süde müteallik mevad yumurta 

etler ve balıklar 
» Sebze ve meyveler . 
» Baharat ve münebbihat şeker ve şekerlemeler 
» Meşrubatı mütehammire 

2 nci sınıf Gayri mugaddi mahsulâtı ziraiye 
» Mevaddı lifiye nebatı zeytiye tütün boyaya müteallik me

vad ot 

3 üncü sınıf Orman mahsulâtı ve mamulâtı 
» Eşcarı gayri müsmire fidan ve tohumları 

4 üncü sınıf Bahçıvanlık 
» Bahçe sobaları 
» Sobada yetişen nebatat çiçekler ve tezyinata mahsus fidan

lar 
» Sebzevat 
» Eşcarı müsmire ve meyvalar 
» Bahçıvanlıkta müstamel alât ve edevat 

5 inci sınıf Bağcılık 
» Bağcılığa müteallik alât ve edevat ve bağların mahsulât 

ve müstahselâtı 
6 nci sınıf Tedrisatı ziraiye, fenni ziraat 

» Fen ziraat, ziraate müteallik istatistikler 
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6 nci sınıf Tedrisatı ziraiyeye müteallik alât ve edevatı ziraiyenin 
usulü istimali 

7 nci sınıf Ziraate müteallik alât ve ed'evat ve makineler 
» Ziraatin sureti icrasile ormanların işletilmesi usulü 
> Mevadı mugaddiyeye müteallik sanayi ile ziraat imalât

hanelerinde cari usul ve buralarda müstamel edevat 
» Çiftlik ve ziraat imalâthaneleri numuneleri 

İkinci kısım 

Müstahselâtı sınaiye ham ve işlenmiş mevad 
8 inci sınıf Maadin ve şibih maadinin işletilmesinden husule gelen 

mevad 
9 uncu sınıf Avcılık ve balıkçılık mahsulâtı ve balık tutmağa mah

sus alât 
10 uncu sınıf Fenni kimya ve eczacılığa müteallik mevad 
11 inci sınıf Boyacılık, basmacılık usulleri ile bunlara müteallik alât 

ve edevat 
12 nci sınıf Meşin ve deri ve bunlarda müstamel alât ve edevat 

Üçüncü kısım 

Damızlık hayvanat 

13 üncü sınıf Cinsî feres ve himar 

14 üncü sınıf Bakar ve koyun ecnası ve cinsi ki'lâb 
15 inci sınıf Kümes hayvanatı ve bunların beslenmeleri usulü 
16 nci sınıf Arıcılık havamı nafia ve muzirre, ipek böcekçiliği 
17 nci sınıf Balık ve istiridya yetiştirmek usulü 

« B » ŞUBESİ 

Dördüncü kısım 

Sanayii mihanikiye edevat ve usulü 

18 inci sınıf Fünunu askeriyeye müteallik usul ve edevat ve seyrisefain 
ve tahlisiye alât ve edevatı 

19 uncu sınıf Maadin ve şibih maadinin işletilmesi usulü ve bunlarda 
müstamel edevat 

20 nci sınıf Fenni kimya ve eczacılık ve debağ sanatlarında müstamel 
edevat 

21 inci sınıf Mihaniki umumî alât ve makineleri 
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22 nci sınıf İpek ve ip ve mensucat fabrikalarında cari ve müstamel 
usul ve alât 

23 üncü sınıf Elbise imali ve dikilmesi usulleri ile bunlarda müstamel 
alât ve edevat 

24 üncü sınıf Mefruşatı heytiye imali usulü ve bunlara müteallik alât 
ve edevat 

25 inci sınıf Kâğıt imali ve boyacılık ve matbaacılık sanatlarında cari 
ve müstamel usul ve edevat 

26 nci sınıf Binek ve yük arabaları imali sanatları. Saraçlık ve eğerci-
lik 

27 nci sınıf Demiryolları alât ve edevatı 
28 inci sınıf Elektrik fennine müteallik alât ve edevat 
29 uncu sınıf Umuru nafia ve fenni mimaride cari ve müstamel usul ve 

edevat 
30 uncu sınıf Hıfzıssıhha Ve müessesatı hayriye 

Beşinci kısmı 

Tefrişatı beytiye ve teferruatına müteallik sanayi 

31 inci sınıf Müzeyyen ve adi eşyayı beytiye, mamulâtı tefrişiye 
32 nci sınıf Billur şişe cam ve çini ve çömlek imali sanatları 
33 üncü sınıf Halı kilim ve keçe vesair eşyaS tefrişiye 
34 üncü sınıf Kuyumculuk 
35 inci sınıf Saatçilik 
36 nci sınıf Tunç ve demir dökme ve dövme mamulâtı 
37 nci sınıf Bıçakçılık 
38 inci sınıf Teshin için cari olan usul ve müstamel edevat, elektriğin 

gayri tenvirata müteallik usul ve edevat 
39 uncu sınıf Itriyat 
40 inci sınıf Debagat marangozluk ve doğramacılık fırçacılık ve sepet

çilik 

Altıncı kısım 

Mensucat ve melbusat imali sanayi ve müteferriatı 

41 inci sınıf Taranmış yün ile pamuk ve keten ve kenevir vesaire ip 
ve ipliği ve sureti imali ve müstahsalâtı 

42 nci sınıf Harir ve nesçi narirî 
43 üncü sınıf Dantelâ tül nakış ve şeritcilik ve simkeşlik ve müstahsalâtı 
44 üncü sınıf Fescilik, çamaşıra ve her nevi melbusata anüteaMSk eşya 
45 inci sınıf Mücevherat ve sureti imali 
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46 nci sınıf Memaliki osraaniyede istimaline mesağ olan esliha yani 
av eslihası, seyyahat ve sahralarda kullanılmak için lâzım 
olan eşya 

47 nci sınıf Ufak tefek eşyai müzeyyene 

Madde 3 9 — Seı*gii umuminin şeddinden sonra sergi mahallinde 

her sene eşya teşhir olunacak ve buna dahi başkaca bir nizamname tan

zim edilecektir. 

N o : 3 5 7 — Memal ik i şahane l imanlar ına mütevecc ihen ecneb i 
l imanla r ından hareket eden sefaini s ıhhiye patenteleri vize 

harc ın ın tadili ve teferruatı hakk ında 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

Memaliki şahane limanlarına müteveccihen ecnebi limanlarından 
hareket edecek sefaini sıhhiye patentelerinin saltanatı seniye şehben-
derhanelerine bilmüracaa vize ettirmekte oldukları halde Löid Kum
panyası vapurları kaptanları bu usule riayet etmeyip diğer bazı sefain 
kaptanları dahi bunlara tebaiyetle sıhhiye patentelerini vize ettirme
meğe başladıkları cihetle süferayı ecnebiyeye mükerreren icrayı teb
ligat olunması üzerine esas mesele tasdik ve kabul olunmakla beraber 
taallûku hasebile her üç senede bir kere içtimai mukarrer olan Tarifei 
Sıhhiye Muhtelit Komisyonunun ilk içtimaında bittedkik bir karar it
tihazı beyan kılınmasına ve mezkûr sıhhiye patentelerinin vizesi pek 
mühim ve bunun ademi mer'iyeti mazarratı adideyi müstelzim bulun
masına binaen badeizin patenteleri vizesiz olan vapurların memaliki 
şahane limanlarına vusullerinde pratika verilmeyip kara ile ihtilâtları 
dahi menolunacağına dair sefaratı ecnebiyeye tebligat icrası hakkında 
sebkeden iş'ar üzerine işbu kararın efrenci teşrinisaninin birinci çar
şamba gününden itibaren mevkii icraya vazolunacağını mübeyyin se
faratı mezkûreye ve bu babda süferayı saltanatı seniye ile sıhhiye da
iresine icrayı tebligat olunduğundan bahsile şehbenderhanelerce el-
yevm meriyülicra olan tarife mucibince vize harcının sureti tadili hak
kında Hariciye Nezaretinden mebus tezkere meyanei bendegânemizde 
kıraat ve mütalea olundu. Mealinden müsteban olduğu veçhile zikrolu
nan tarife mucibince vize harcının üç yüz ve andan ziyade tonilâtoluk 
sefain için yüz ve elli tonilâtodan üç yüz tonilâtoya kadar olan sefain 
için altmış ve elliden noksan olan tonilâtoluklar için dahi otuz kuruş-
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tan istifası iktiza eder ise de Sıhhiye Muhtelit Komisyonunun 7 nisan 
88 tarihli raporunda üç yüz tonilâtodan yukarı olan sefain için lira 
yüz kuruş hesabile elli ve yüzden üç yüz tonilâtoya kadar olanlar için 
yirmi beş ve yüz tonilâtodan eksik olanlar için dahi on kuruş tayin 
edilmiş olmasına ve şehbenderler tarifesinin mevkii icraya vaz'ı sefa
retlerin itirazatım dai olacağı anlaşılmasına mebni mezkûr komisyonca 
muayyen resmin tatbikile beraber bu babda bir kat daha iraei teshilât 
edilmiş olmak üzere işbu resmi muaddelin sefainin hareket ettikleri 
limanlarda tamamen ve semti maksuda değin uğrayacakları limanlarda 
nısıf olarak istifası ve buna muhalefetle vizesiz memaliki şahane liman
larına gelen sefainin pratika verilmeyip kara ile ihtilâttan memnu bu
lunacakları müddetin kırk sekiz saat tayini ile muayenei şedidei tıb
biyeye tâbi tutulmaları hususunun usul ittihazı dermeyan olunmuş ve 
bu suret sefaratı ecnebiyenin şimdiye kadar devam edegelen mümane-
atlerini ref ile beraber tezyidi varidat ve inzibatı idareyi'mucib ola
cağından muvafıkı maslahat görünmüş olmakla karan mezkûrun işbu 
önümüzdeki teşrinisanii efrencinin birinci çarşamba gününden itibaren 
mevkii icraya vazolunacağının sefaratı ecnebiyeye ve süferayı saltanatı 
seniyeye tebliğ edilmesi hususunun cevaben Hariciye Nezaretine iş'arı 
bittezekkür mezkûr tezkere leffen arz ve takdim kılınmış ise de olbabda 
ve katıbai ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

19 rebiülâhır 1311, 17 teşrinievvel 1309 

[trade tarihi: 20 rebiülâhir 1311, 18 teşrinievvel 1309] 

No: 358 — Resmi Damga Kanununun ecnebiler hakkmda 
mer'iyeti için muayyen müddetin temdidi ve 

müteferriatı hakkmda 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Hükümeti Seniyece tarihi tebliğinden üç mah sonra ecnebiler hak
kında ahkâmı mer'iyülicra olmak üzere Resmî Damga Kanunnamesinin 
sefaratı ecnehiyecekabul olunmasına mebni kanunu mezkûrun tarihi teb
liğinden üç mah sonra mevkii icraya vaz'ı ve mezkûr kanunname ve mu-
ahharan tezyil olunan mevaddın cemi ile- Türkçe ve Fransızca olarak 
Düyunu Umumiye idaresince kaleme alınan mecmua hakkmda Şûrayı 
Devlet kararile bilistizan şerefmüteallik buyurulan iradei Seniyei Haz
reti Hilâfetpenahî hükmü oeliline tevfikan vukubulan iş'ar ve muahha-
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ran dahi kanunu mezkûrun 1/12 teşrinisani 1893 tarihinden itibaren mev
kii icraya vaz'ı ve damgalanacak senedatın usul ve nizamına tatbiki hak
kında lâzım gelen kavaidin memurini aidesine tebliği ve mevaddı mün-
derecesince bazı tadilât icra edilmiş olan kanunu mezkûrun yeni şekil ve 
suretinde gazetelerle ilânı ve bilcümle alâkadaranın bir gûna cezaya du
çar olmaksızın hamil oldukları senedatın usul ve nizamına tevfik ettiril
mek üzere damga idaresine müracaata davet olunması hakkında sebkeden 
karar ve izbar üzerine Hariciye Nezaretinden varid olup meyanei ben-
degânemiade kıraat olunan tezkerede kanunu mezkûrun onuncu madde
si makamına kaim olmak üzere kaleme alnıp mer'iyet ahkâmına İradei 
Seniyei Hazreti Hilâfetpenahi şerefsüdur buyurulmuş olan maddei ka-
nuniyenin her nevi senedat resülmalinden tediye kılman kısım üzerine 
yüzde bir damga resmi istifa olunacağı hakkındaki fıkrasının gazeteler
de münderiç tercümesinden işbu yüzde bir resmin resülmali itibariden 
ahzolunacağı anlaşıldığından bahisle bazı itirazatı ve eski nizamnamede 
münderiç onuncu maddenin betekrar mevkii icraya vaz'ı ve teşrinisani 
iptidasına kadar tayin olunan müddetin ademi kifayesine ve nüshü kâ
fiyenin sefaretlere gönderilmemiş olmasına mebni bunun mevkii icraya 
vaz'ı hususunun daha üç mah tehiri İtalya, Rusya, Fransa, Avusturya, 
İngiltere ve Almanya sefaretlerinden müttehidülmeal ita olunan ıtekarirde 
iltimas olunduğundan ve salifülbeyan onuncu madde hakkındaki itiraz 
bunun Fransızca gazetelerde münderiç tercümesindeki sehivden münbais 
idüğü sefaratı mezkûre tercümanlarına bittefhim tasdik ettirildiği gibi 
nushu kâfiyesinin irsal olunmamış olmasından dolayı konsoloslara ta
limat verilememiş olduğu cihetle müddeti mezkûrenin üç mah veyahut 
hiç olmaz ise kânunusani iptidasına kadar temdidi ricası zikrolunan 
tercümanlar tarafından tekrar ve kanunu mezkûrun yevmi mer'iyetin-
den evvel herkesin yedinde bulunan evrak ve senedat için resmi adi 
olarak yapıştırılması lâzım gelen pulların Düyunu Umumiye idareleri 
tarafından vaz ve iptali suubeti müstelzim olacağı gibi vilâyatı şahanece 
kabili icra olamıyacağına binaen alâkadaranın kendi taraflarından pul 
vaz ve iptal edilmekte muhtar bırakılmaları ve kânunusani iptidasın
dan itibaren tanzim kılınacak evrak ve senedat hakkında nizamnamenin 
tamamen tatbik ve icrası taleb kılındığından iltiması vakiin tervici ve 
bu suret tasvib olunduğu takdirde zikrolunan tercüme sehvine ve kanu
nu mezkûrun mevkii icraya vaz'ı hususunun muayyen olan müddetin 
rumî kânunusani iptidasına kadar temdidi ve salifülarz onuncu madde 
yerine kaim olmak üzere ilân edilmiş olan maddei kanuniyenin nushu 
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kâfiyesinin tekrar temdidi müddet istidasına mahal bırakılmamak için 
bir an evvel tercümelerile beraber irsali lüzumu dermeyan olunmuş ve 
suveri maruza iktizayı hal ve maslahata muvafık görünmüş olmakla 
berminvali muharrer ifayı muktezası hususunun Maliye Nezaretine 
iş'arile beraber Hariciye Nezaretine de malûmat itası müttehiden tezek
kür ve salifülbeyan tezkere melfuflarile arz ve takdim kılındı ise de 
olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendi-
mizindir. 

26 rebiülahir 1311, 24 teşrinievvel 1309 

[İrade tarihi: 17 cemaziyelevvel 1311, 14 teşrinisani 1309] 

No: 359 — tleli sariyei mühlikeden dolayı Dersaadette 
tathirat ve tebhirat icrasına memur olan asakiri 

şahane zabitan ve efradının zammı maaşatile 
bunlardan şu hizmet uğurunda vefat edenler 

olursa ailelerine ita edilecek maaşların 
sureti tahsisini mübeyyin nizamname 

20 cemaziyelevvel 1311, 17 teşrinisani 1309 

Madde 1 — İleli sariyei mühlikeden dolayı tathirat ve tebhirat ic
rasında istihdam olunacak efradı asakiri şahanenin kumandasına me
mur olan mülâzımlara maaşı aslilerinden başka yedişer yüz ve efradı 
merkume meyanında çavuş ve onbaşı rütbelerini haiz olanlar ile nefarata 
dahi üçer yüz kuruş zammı maaş" ita ve işbu maaşat hazinei maliyeden 
tesviye ve ifa olunacağı gibi bu hizmet uğurunda bunlardan vefat eden
lerin eytam ve eramiline tahsis edilecek maaşat dahi bu nisbet üzerine 
bittakdir işbu nizamnameye merbut cedvelde tayin kılınmıştır. 

Madde 2 — Mezkûr cedvelde gösterildiği üzere tathirat ve tebhirat 
icrası uğurunda vefat edenlerden fevkalâde olarak mülâzım evvellerin 
ailesine dört yüz yetmiş altı buçuk ve mülâzımı ganilerin ailesine dört 
yüz elli dört ve ser çavuşların ailesine yüz seksen üç buçuk ve sıra ça
vuşların ailesine yüz yetmiş dokuz buçuk ve bölük emini ailesine yüz 
yetmiş yedi buçuk ve onbaşıların ailesine yüz yetmiş beş ve neferatm 
ailesine yüz yetmiş buçuk kuruş maaş tahsis olunacak ve işbu maaşlar
dan mülâzimlerin eytam ve eramili askeriye nizamnamesinde ve küçük 
zabit ve nefaratın askeri tekaüd kanununda gösterilen aile maaşlarına 
muadil olan kışımı nizami veçhile umum askerî tekaüd sandığından ve 
üst tarafı hazinei maliyeden tesviye edilecektir. Şukadar ki mülâzimlerin 
yetimi bir neferden ziyade olduğu halele her yetim için askerî tekaüd 
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«andığından ita olunacak maaş üzerine mezkûr nizamnamenin üçüncü 
maddesi ahkâmına tevfikan yirmi kuruş ve 'küçük zabit ve onbaşı ve ne
feratın birden ziyade olan yetiminin beheri için Askerî Tekaüd Kanunu
nun yirmi beşinci maddesi mucibince kezalik askerî tekaüd sandığından 
verilecek maaşın bir nısfı zam olunacak ve eytamın res'i efradına alesse-
viye taksim kılınacaktır. 

Madde 3 — Küçük zabitan ile nefarat eytamına askerî tekaüd san
dığından ita olunacak maaşların tensiki maaşat kararnamesi mucibince 
humsları tenzil olunacaktır. 

Madde 4 — Zikrolunan mülâzimler ile 'küçük zabitan ve nefarata 
gerek hazinei maliyeden ve gerekse askerî tekaüd sandığından tahsis olu
nacak maaşların itası ve kat'ı suretlerile cıhatı sairesi eytam ve eramili 
askeriye nizamnamesindeki mevaddı mahsusasma ve esbabı nizamiyeden 
dolayı katından sonra inasa iadesi lâzım gelen maaş hakkında dahi ni
zamnamei mezkûrun beşinci maddesinin fıkrai musahhahasına tevfiki 
muamele olunacaktır. 

Madde 5 — İşbu nizamname mucibince tamirat ve tebhirat icrasına 
memur olan zabıtandan eceli mevudile vefat eden olur ise onların eyta
mına maaş tahsisi yalnız eytam ve eramili askeriye nizamnamesine tâbi 
olacak ve küçük zabitan ve nefarat ailesine maaş tahsis olunmıyacaktır. 

12 cemaziyelevvel 1311, 9 teşrinisani 1309 

irade tarihi: 20 cemaziyelevvel 1311,17 teşrinisani 1309 

Dersaadette tathirat ve tebhirat icrası esnasında zirde meratibi 
muharrer zabitan ve küçük zabitan ve neferattan 

bu hizmet uğurunda vefat edenlerin ailesine 
tahsis olunacak maaşların makadirile 

ciheti tesviyesini mübeyyin cedvel 

Tahsis olunacak Askerî telcaüd Hazinei maliyeden 
maaşın mecmuu sandığından itası itası iktiza 

mikdarı lâzım gelen eden 

476 — 138 338 — Mülâzımı evvel 
454 129 325 Mülâzımı sani 
183 — 58 — 125 Başçavuş 
1 7 9 - - 58 — 121 Sıra çavuşu 
177 — 58 - 119 Bölük emini 
175 — 41 — 133 — Onbaşı 
170 _ 41 — 129 Nefer 
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No: 360 — Ereğli madeni hümayununun Zonguldak nam mev
kiinde şeraiti atiyeye tevfikan bir liman inşa edip işlettir
mek ve madeni mezkûrun sair mühim ve merkezi olan mevki -
lerinden çıkarılmakta olan kömürlerin sür'at ve suhuletle ve 
kemali emniyetle vapur ve yelken sefaini ambarlarına nakil 
ve tahmili için bir usulü mahsusa mevkii icraya vaz. eylemek 
üzere saadetlû kalfa Vasilâki efendi zade saadetlû Yanko beye 

canibi tersane! âmireden kırk iki sene müddetle ruhsat 
itası hakkmda Şûrayı Bahriye ile mumaileyh 

beyninde tanzim olunan lâyihadır 

28 cemaziyelevvel 1311, 25 teşrinisani 1309 

Birinci bend — Zonguldakta inşa olunacak limanın alelûmum ame
liyat ve inşaatı muktaziyesi mumaileyh Yanko Bey tarafından takdim 
olunup Şûra ve Erkânıharbiyei Bahriyeden tasdik kılınan memhur ha
rita mucibince inşa ve ikmal olunacaktır ve işbu limanın inşasını ve 
tekmilinden sonra istimalini müteahhidi mumaileyh kendi iktidarile 
veyahut Devleti Aliyenin nizamatına tatbikan bir kumpanya teşkil ile icra 
edecektir ve bu ameliyatın temini icrası için depozito olarak mumaileyh 
tarafından Bankı Osmaniye ya iki bin aded Osmanlı lirası veyahut iki 
bin Osmanlı lirası değerinde esham teslim ve ita olunacak ve işbu iki 
bin lira ameliyatın hitamında mumaileyhe red ve iade olunacaktır. 

İkinci bend — Müteahhidi mumaileyh tarafından Zonguldakta in
şa edilecek limanın duvarları halis harç ve porselen ve su kireci ile 
mahlut yerli sert taştan olacak ve mezkûr liman tulen iki yüz elli ve 
arzı vasatisi seksen metre yani devren altı yüz on metre olacaktır ve bu 
limanın duvarı su sathından aşağı yedi metre ve su sathından yukarı 
iki metre irtifaında ve kaidesi iki buçuk ve balâsı bir buçuk metre ka
lınlığında olacak ve icabına göre duvarın arka tarafında metanet için 
ayaklar yapılacaktır ve bu limanın içinde umkan yirmi beş kadem su-
bulunacaktır. 

üçüncü bend — Liman ve rıhtım hafir ve imalinde veyahut ebniyei 
saire inşasında lüzum görünen taşları çıkaracağı mahallerde maden kö
mürü damarına tesadüf edilir ve mezkûr damarın ocak sahibi bulunur 
ise sahibine bir gûna zarar ve ziyan iras edilmeyip şayet mecburî ola
rak ocak sahibine bir ziyan olur ise tarafeynce bilkeşif tebeyyün edecek 
zarar ve ziyan müteahhidi mumaileyh tarafından tazmin olunacak ve
yahut ocak sahibi İrza edilerek ocağı müteahhidi mumaileyh tarafın
dan alınacaktır ve esnayi hafriyatta sahibi olmıyarak kömür damarları 
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zuhur eder ise bu damarları Ereğli Madeni Nizamnamesine tevfikan 
müteahhidi mumaileyhin işletmeğe hakkı olacaktır. 

Dördüncü bend — Ameliyat ve inşaatı mezkûreye bu babda şeref
müteallik buyurulacak iradei seniye tarihinden itibaren üç mah zarfın
da mumaileyh tarafından mübaşeret olunup nihayet iki sene zarfında 
ikmal olunacak ve fakat bir gûna kuvvei galibe ve maniai mücbire zu
hurundan dolayı mürur ve zayi olacak evkat ve eyyam gerek bed' müd
deti olan üç maha ve gerek hitamı inşa müddeti bulunan iki seneye 
dahil edilmiyeoektir ve fakat kuvvei galibe ve maniai mücbire müte
ahhidi mumaileyhin yedi ihtiyarında olmayan ahvali fevkalâdeye mün
hasır olacak ve öyle bir hal zuhurunda dahi bunun hükümeti mahalliye 
ve Ereğli maden idaresine kabul ve tasdik ettirilmesi lâzım gelecektir, 
ve şayet üç maha kadar ameliyata mübaşeret edemediği surette depozi
to olarak Bankı Osmaniye teslim edeceği iki bin lira maden idaresine 
terk olunarak hükmü ruhsatname fesh edileceği gibi ameliyatı muktazi-

yeye üç maha kadar bed' ve mübaşeret olunup fakat iki sene hitamına 
değin ikmal edemediği halde dahi gerek marulbeyan iki bin lira ve gerek 
inşaatı mezkûrenin icrası için tehiye ve ihzar edeceği eşya ve edevatı 
mevcudenin kâffesi madeni mezkûre terk olunup kezalik hükmü ruh
satname fesh edilecektir. 

Beşinci bend — Zonguldak vadisile ana bir demiryol hattile rapt 
ve ilsak kılınacak olan Kozlu ve Kilimli ve Çatalağzı gibi mahallerden 
istihsal ve istihraç kılınacak kömürlerin bir sureti seria ve salimede 
tahmil olunabilmesi için sahibi imtiyaz memaliki garbiyenin cesim li
manlarında istimal olunan usullere tevfikan iki sene zarfında bir usulü 
tahmiliye ittihaz ile bunu tatbik ve icraya mecbur olacaktır. 

Altıncı bend — İşbu usul üzere kömür tahmili maddesinin gerek 
madenciler ve gerek ashabı sefain taraflarından kabulü mecburî olma
yıp istek edenler bu usul üzere kömür tahmil ettirecek ve istemiyenler 
usulü atika yani usulü hazıra veçhile kömür tahmilinde serbest bulu
nacaklardır ve fakat Zonguldak limanının hitamında limandan kömür 
almak mecburî olacaktır ve Zonguldakta inşa olunacak limanın temini 
için Kozlu ve Kilimli ve Çatalağzı mevkilerinde diğer bir liman inşa 
ve sureti aharla kömür tahmili hakkında hiç bir kimseye müsaade olun-
mayıp ancak Devletçe demiryolu vasıtasile berren bir mahalle kömür 
nakli murad olunduğu surette naklolunacak kömür Ereğli madeni hu
dudu dahilinde bir mahalden diğer bir mahalle nakledilmeyip maden 
hududu haricine berren naklolunacağı gibi Kozlu ve Zonguldak ve Ki-
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lımli ve Çatalağzı mevkilerinden başka mevki ve mahallerde gerek li
man inşası ve gerek sureti aharla sefinelere kömür nakli hususunda 
Devletçe ruhsat itası caiz olacaktır. 

Yedinci bend — Madende mevcud oluklarla ve vesaiti nakliyei sa
ireye mumaileyh tarafından müdahale edilmiyecek yani Zonguldak li
manından maada madenin sair mevkilerinde usulü hazıra baki kalabile
ceğinden bu eski usulün cereyanına aslan ve kat'an halel ve sekte ge-
tirilmiyecektir. 

Sekizinci bend — Kömür nakil ve tahmil olunacak ağızlara canibi 
tersanei amireden idareye kâfi surette ikişer aded şamandıra vazedile
cektir. Zikrolunan Kozlu Kilimli Çatalağzı Alacaağzı nam mevkilerde 
ve liman inşa oluncaya kadar Zonguldak mevkiinde gerek tersanei amire 
ve gerek tüccar vesaire için tahmil olunacak kömürlerden beher cedid 
yüz kıyye için lira yüz kuruş itibarile on dört para ücreti tahmiliye 
alınacaktır ve limanın inşa ve itmamından sonra Zonguldak limanında 
tahmil ve tahliye kılınacak kömürlerden lira yüz kuruş hesabile beher 
cedid yüz kıyye kömür için yirmi iki para ve eşyayı saireden dahi mer
but tarife mucibince resim ahz ve istifa edilecektir ve mahalli sairede 
kemafissabık on para iskele resmi tediye olunacaktır ve ücuratı meş-
ruhanın ahz ve istihsaline ameliyat ve inşaatı mezkûrenin mevkii icraya 
vazolunduğu günden itibaren mübaşeret kılınacak ve fakat kömür almak 
üzere mezkûr limana duhul edecek sefainden tamamen hamulesini alan 
gemilerden ücurat tarifesinde gösterildiği veçhile duhuliye ve tevakkuf 
ücreti alınacaktır. 

Dokuzuncu bend — Şimendiferler ücuratı kemakân maden idare
sine aid olacağı gibi gerek limandan verilecek kömürler için ücreti 
mukarrereden vesair her nev'i varidatın hasılatı gayri safiyesinden yüz
de sekizi dahi müteahhidi mumaileyh tarafından maden idaresine terk 
ve ita olunacaktır. Şimendiferler ücuratı Ereğli Madeni Hümayunu 
idaresine aid idüğünden şimendiferler ile kömür arabaları ve lokomotif 
ve edevatı sairesinin idarece inşa ve tedariki dahi madeni mezkûr idare
sine aid olacağı gibi inşa edilecek limanın rıhtımları üzerine ferş olun
ması iktiza eden demiryoliar dahi maden idaresi tarafından imal ve idare 
olunacaktır. 

Onuncu bend — İradei seniye tarihinden itibaren iki seneye ka
dar maden idaresi yalnız Kozlu mevkii demiryolunu Zonguldak mevkii 
demiryolile birleştireceği gibi Zonguldağı dahi Çatal ağzı demiryollarile 
birleştirmeğe mecbur olup şayet tarihi mezburdan itibaren bir seneye 
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kadar işbu iltisak ameliyatına maden idaresi mübaşeret edemez veyahut 
mübaşeret edipti iki seneye kadar ikmal edilemez ise olhalde maden 
idaresi hesabına ve madenin tahtı nezaretinde olarak verilecek resim 
mucibince mezkûr demiryollarını birleştirmesi ameliyatı mumaileyh ta
rafından icra olunup bu uğurda sarf edeceği mebaliğ için senevi yüzde 
altı faiz verilmesi ve resülmal ile faiz liman hasılatile varidatı saireden 
madene aid yüzde sekiz ile Kozlu ve Zonguldak ve Kilimli ve Çatal ağzı 
demiryolları hasılatları madene aid kısmı karşılık tutulması meşruttur. 

On birinci bend — Zikrolunan Kozlu ve Zonguldak ve Kilimli ve 
Çatalağzı demiryolları her ne veçhile birleşir ise mezkûr iltisakların 
esnayı hafriyatta zuhur edecek madenlerin menafii devleti kaziyei mül-
tezimesi gözetilerek madenin usulüne tevfikan her halde mumaileyh 
tarafından işletilmesi hususunda kendisinin hakkı rüçhanı olacaktır. 

On -ikinci bend — Gerek inşaat ve ameliyatı mezkûrenin esnayı ic
rasında ve gerek hitamı inşaatından sonra ikmal ve ihzar edilmiş olan 
ebniye ve alât ve edevatı sairenin hüsnü muhafazasına nezaret ve dikkat 
ve umumen alınacak ücuratın emri tahsil ve cibayetinden bir güna tasi-
bata duçar edilir i ss muaveneti müm'künede bulunmak ve hasılatı va
kıayı tasdik eylemek üzere idare merkezinde ve sureti dairede tarafı ter-
sanei âmireden umur aşına bir memur bulundurulacak ve bu hususta 
hükümeti mahalliye canibinden dahi müzahareti muktaziye icra etti
rilecektir. 

On üçüncü bend — İşbu ameliyat ve nakliyat için verilen kırk iki 
sene müddeti ruhsatiye zikrolunan limanın hitamı inşasından sonra iti
bar edilecek ve bu müddeti ruhsatiye zarfında şayet Ereğli madeni hüma
yunu bir müteahhide ihale buyurulur ise veyahut liman görülecek lü
zum üzerine tarafı Devletten mubayaa ve istirdad edilmek istenilir ise 
hükümeti seniyenin buna her vakit hak ve salâhiyeti olabilecek ve mez
kûr madenin ahara ihalesinden dolayı sahibi ruhsatın hükümeti seniye
den bir gûna tazminat taleb ve iddiasına hakkı olamıyacaktır ancak li
manın hükümeti seniyece mubayaa ve istirdadı halinde azası tarafından 
intihab olunmak üzere teşekkül edecek bir komisyon marifetile inşaata 
bed olunduğu günden itibaren hitamı inşaata kadar alettedriç sarf olun
muş olan mebaliğ bittaktir bedeli müddeti inşaiyeye aid yüzde altı fai-
zile beraber limanı mezkûrun tesliminden evvel hükümetçe tesviye ve ifa 
olunacağı gibi limanın istirdadı sebebile ashabı hakkında doğrudan 
doğruya terettüp edecek zarar ve ziyan dahi kezalik komisyoncu tayin 
edildikten sonra tazmin olunacaktır şu kadarki işbu zarar ve ziyanın 
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mikdarı*bir defaya mahsus olmak üzere sermayeden limana ve mütefer-
riatına sarfı tahakkuk edecek meblâğın yüzde yirmisini tecavüz etmi
yecektir. 

Fakat liman hitamı inşaatından itibaren yirmi sene hitamından 
evvel istirdad Duyurulacak olduğu halde mezkûr zarar ve ziyanın mik
darı yüzde otuza baliğ olmak caiz olacaktır. 

On dördüncü bend — Mumaileyhin nakil edeceği kömürler için 
tedarik edeceği liman edevatı masarifatmdan dolayı zarar ve ziyan na
mile hiç bar akçe taleb edilmiyeceği gibi alınacak ücreti mukarrerenin 
zam ve tezyidi taleb ve istidasına dahi bir suretle hak ve salâhiyeti ola
mıyacaktır. 

On beşinci bend — Berveçhi meşruh Zonguldak limanı inşaatına 
ve Ereğli madeni1 kömürlerinin nakil ve sefaine tahmili zımnında mu
karrer olan usulü tahmiliyenin mevkii icraya vaz ve tesisinde istimal 
olunacak kâffei alât ve edevat ve makine ve kereste ve sair levazımat 
gerek diyarı ecnebiyeden celb ve gerek memaliki osmaniyeden tedarik 
edilmiş olsun her gûna gümrük ve orman rüsumundan muaf tutulup 
fakat pul resmi ve müteahhidin tahtı idaresinde bulunacak arazi için 
bilcümle tekâlifi emiriye tediye olunacaktır. 

On altıncı bend — İşbu limanın ameliyat ve idare ve sair hidematı 
için müteahhidi mumaileyh tarafından icab eden mahallere inşa oluna
cak ebniye ve sair için iktiza edecek arsalar arazii emiriyeden ise mec
canen irae ve ita olunacak ve işbu ruhsatname müddeti inkızasında 
mumaileyh tarafından yapılmış olan liman ve limana ve kocıür sevkına 
müteallik ve mahsus kâffei ebniye ve eşya tahrib ve zayi edilmeksizin 
meccanen maden idaresine terk edilecektir. 

On yedinci bend — İşbu ruhsatname ahkâmı münderecesinin mev
kii file ihraç ve lâzım gelen sermayenin tedarik olunacağını temin için 
müteahhidi mumaileyh tarafından şimdiden muteber kefil irae olunacak
tır. 

On sekizinci bend — Sahibi ruhsat osmanlı olduğu gibi makamına 
kaim olacak şirket dahi osmanlı olacağından işbu ruhsattan dolayı ta-
haddüs edecek her nevi deavinin fasıl ve rüyeti mahakimi nizamiyei os-
mainyeye ve şartname ahkâmından münbais İhtilafatın hal ve faslı dahi 
Şûrayı Devlete aid olacak ve şirket devairi hükümetle lisanı türki ile 
icrayı muhaberat edecektir. 
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No: 361 — Berrî ve bahrî asakiri şahane taburları imametleri 
tevcihatının Evkaf Nezaretinin takriri üzerine icrası 

hakkında iradei seniye 

İradei seniyeyi mübelliğ tezkerei hususiye suretidir 

Berrî ve Bahrî asakiri şahane taburlarına imam nasbi maddesi hak
kında kadimen gerek babı valâyı seraskeriden gerek Bahriye Nezareti 
celilesinden doğrudan doğruya maruzat vukubulmakta idi ise de o va
kitler eimme ve hutabanın icrayı imtihanı için heyeti mahsusa mevcud 
olmadığından ve halbuki izni sultanî ile tevcih olunur cihetten bulunan 
imamet ve hitabet cihetleri elyevm heyeti mahsusa huzurunda alelusul 
icra olunan imtihanda kesbi ehliyet edenlere Evkafı Hümayun Nezaretin
den alelusul tanzim ve takdim kılınan takrir üzerine tarafı eşrefi hazreti 
hilâfetpenahiden tevcih buyurulmakta olup bu usulü mazbutanın umu
men mer'i tutulması lâzimeden bulunduğundan badeizin gerek babı valâyı 
seraskeriden gerek devairi saireden bu gibi tevcihata lüzum görüldüğü 
halde Evkafı Hümayun Nezareti celilesince usulü dairesinde muamelesi 
ifa olunmak üzere keyfiyetin nezareti müşarünileyhaya iş'arının usul 
ittihazı m uk t ezayı iradei seniyei cenabı hilâfetpenahiden olarak tarafı 
valâyı seraskeri ile Bahriye Nezareti celilesine tebliği madde kılınmış 
olmağla olbabda emri ferman hazreti veliyülemrindir. 

29 cemaziyelevvel 1311, 26 teşrinisani 1309 

No: 362 — Meclisi Vükelâca badedtezekkür müsaade! seniye 
istihsal edilmedikçe mektep küşadma ruhsat verilmemesi 

hakkında 

30 cemaziyelevvel 1311, 27 teşrinisani 1309 

Nevyorkta bir şirket tarafından senevî iki bin lira varidat ile idare 
olunmakta bulunan Tarsusta vaki leylî Amerikan Protestan Mektebi İda
disinin Müdürü Amerika tabaasından Mister Firist ve mektebi mezkûr 
muallimlerinden ve Protestan vaizlerinden ve tabaai Devleti Aliyeden 
olup Amerikada ikmali tahsil eylemiş bulunan Cenanyan Artin efendi
den vukubulan mesmuat ve edilen tahkikata göre Konya Vilâyeti mer
kez ve mülhakatında sekiz bab Amerikan mektebi tesis olunmak üzere 
şirketi mezkûre tarafından mekteplerin varidatı seneviyeleri tahsis olun
duğu ve bunların tesis ve küşadı için efendii mumaileyh seyyar müfet
tiş suretile şirketçe memur edilmesile mektep mevkilerini tayin için üç 
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(dört ay kadar mezkûr vilâyet dahilinde seyahat ve hu kerre avdet edip 
lâyihasını şirkete irsal eylediği ve bu -lâyihanın cevabile izam olunacak 
misyonerlerin vürudunda icab eden muallimler kezalik şirketi mezkûre 
canibinden idare edilmekte bulunan Ayintab ve Maraş ve Tarsus mek
tebi idadileri mezunlarından bittayin şimdilik isticar edilen hanelerde 
mektepler küşad ve mezkûr hanelerin birer kısmı dahi mabed ittihaz 
olunacağı tahkikat için Tarsus kazasına giden Vilâyet Maarif Müdürü
nün takririnde gösterildiği Adana Vilâyetinden gelen tahriratta arz ve 
beyan kılınmış olduğundan işbu mekteplerin küşad ve tesisine asla ve 
kat'a meydan verilmiyerek külliyen ve şediden men edilmelerine fev
kalâde itina ve dikkat olunmakla beraber badezin Meclisi Mahsusu Vü
kelâca bittezekkür ba mazbata arz ve istizan olunup iradei seniyei cenabı 
padişahî şerefsüdur Duyurulmadıkça her hangi tarafta ve her ne suretle 
olur ise olsun mektep küşad ve tesisi ve inşasına kat'iyyen ruhsat ve mey
dan verilmemesi iradei kat'iyei seniyei hazreti hilâfetpenahi icabı celilin
den olmasına mebni işbu emrü fermanı cihan mutaı hümayunu şahane 
kanun ad ve ittihaz olunarak mankutu münifine tevfiki harekete kemal 
derece itina ve dikkat ve aksi takdirde yani meclisi vükelâyı fihamca 
ittihaz edilecek karar üzerine ba mazbata arz ve istizanı keyfiyet olu
nup iradei seniyei mülükâne şerefsadır olmaksızın mektep tesis ve kü-
şadına meydan verildiği halde buna sebeb olanlar kanun ve vazifei me-
muresine mugayir hareket ve Devlet ve memlekete hiyanet etmiş olacağı 
ve bu iki noktai nazardan mes'uliyete duçar edileceği cihetle ana göre 
iltizamı basiret olunması hususunun bilcümle vülâtı kiram ile lâzım 
gelen memurini saireye tebliği şerefsüdur buyurulan iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahi mankutu âlisinden olmakla olbabda emrü ferman 
hazreti veliyülemrindir. 

No: 363 — Resmi Damga Kanununun ecnebiler baklanda 
mer'iyeti için muayyen müddetin 1 mart 1310-1894 

tarihine kadar temdidine dair 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatan 
Resmi damga kanunnamesinin ecnebiler hakkında dahi ahkâmı 

mer'i tutulmak ve kanunu mezkûrun onuncu maddesi makamına kaim 
olmak üzere kaleme alınıp meriyet ahkâm ma iradei seniyei cenabı hi
lâfetpenahi şeref müteallik buyurulan maddei kanuniye hakkında vu
ku bulan tebligat üzerine kanunu mezkûrun nushu kâfiyesinin irsal olun-

T. ı C. 6 F. »2 
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mamış olmasından dolayı konsoloslara talimat verilememiş olduğundan 
bahisle mezkûr Damga Kanununun mevkii icraya vaz'ı için tayin olunan 
müddetin kânunusani iptidasına kadar temdidi hakkında sefarati ecnebi
ye tercümanları tarafından vu'kubulan iltimaslın kabul ve tervici ve te
ferruatı hakkında Hariciye Nezaretinden gelen tezkere üzerine meclisi 
bendegânemizden takdim kılınan 26 receb 1311 tarihli mazbatai maruza 
mucibince şerefsadır olan iradei seniyei cenabı padişahî mantuku âli
sine tevfikan Hariciye ve Maliye Nezaretlerine tebligatı lâzıme icra kı
lınmış idi bu kere vukubulan ifadeye göre kanunu mezkûrun mevkii 
icraya vaz'ı zımnında ahiren kânunusani iptidasına kadar temdid olunan 
müddet zarfında konsoloslara talimatı muktaziye ita ve muamelei lâzi-
roenin ifası kabil olamıyacağından bahisle müddeti mezkûrenin şimdi
den itibaren üç ay daha temdidi sefarati ecnebiye tarafından sureti imah-
susada iltimas ve istida olunduğu anlaşılmış ve senei maliye iptidası 
olan martın takarrubu hasebile müddeti mebhusenin mart iptidasına 
kadar temdidi muamelâtı hesabiye ve kuyudiyece dahi mazbutiyeti mu
cib olacağı cihetle münasib ve muvafıkı maslahat görünmüş olmakla 
muvafıkı emrüfertmanı hümayun hazreti Şabinşahî olduğu takdirde ol-
veçhile ifai mukteziyatının Hariciye ve Maliye Nezaretlerine havalesi 
babında ve katibei ahvalde emrüferman hazreti menlehülemir efendi-
mizindir. 

4 cemaziyelâhir 1311, 1 kânunuevvel 1309 

[İrade tarihi: 11 cemaziyelâhir 1311, 8 kânunuevvel 1309] 

No: 364 — 28 zilhicce 1274 tarihli Ceza Kanununun 
133 üncü maddei muaddelesi 

28 cemaziyelâhir 1311, 25 kânunuevvel 1309 
Madde 133 — Hayratı şerife ve tezyinatı belediyeden olan ebniye 

ve asarı mevzuayı hedim ve tahrib veyahud bazı mahallerini kırıp rah-
nedar eden ve cevami havlularında ve seyir yerlerinde ve esvak ve 
meydanlardaki ağaçları kat' ve telef eyliyen ve makabir ve emvata 
taarruz eden olur ise zararlan tazmin ettirildikten sonra bir aydan bir 
seneye kadar hapis ile mücazat olunur ve bir mecidiye altınından on 
mecidiye altınına kadar cezayı naktî alınır. 
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No. 365 — Birinci Dairei Belediye dahilinde Fuatpaşa 
Caddesinin İskasına dair 18 şevval 1308 tarihli 

iska mukavelenamesine müzeyyel 
dördüncü maddei munzamına 

4 receb 1311, 30 kânunuevvel 1309 

Bin üç yüz dokuz senesi şehri nisanının on beş tarihinden itibaren 
on iki sene müddet devam olunmak üzere işbu mukavelenameye merbut 
ve 4 numarayı hâmil bulunan haritada mavi renk ile tayin olunduğu 
veçhile mesahai sathiyesi iki bin altı yüz seksen metre murabbaından 
ibaret olan birinci dairei belediyede; vaki Fuatpaşa Caddesinin emri 
İskasını şirketi merkume deruhde eder. 

Şehremaneti Celilesi dahi işbu saki muamelesi için sureti mak-
tuada olarak beher sene için şirketi mezkûreye yirmi dört lirayı os
manî ve kırk dört kuruş itasını taahhüd buyurur. 

îşbu dördüncü maddei munzamına 18 şevval 1308 ve 15 mayıs 1307 
tarihli mukavelenamenin eczayı mütemmimesinden olup zikrolunan 
mukavelenamenin ahkâmı umumiyesine tabidir. 

İşbu maddei munzamına nüshateyn olarak Dersaadette tanzim olu
nup akideyn beyninde teati kılınmıştır. 

No: 366 — Şûrayı Devlet muhakemat dairesinin bidayet, 
istinaf ve temyiz smıfıle derecatı selâsede teşekkülünde 

azanm adedile ekseriyetin sureti husulü hakkmda 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Şûrayı Devlet riyaseti vekâletinden gönderilip meyanei acizanemiz-
de kıraat ve mütalea olunan tezkere ile melf uf .takrir maailerinden müs-
teban olduğu üzere Şûrayı Devlet muhakemat dairesinde on altı aza 
bulunup Şûrayı mezkûr nizamnamei dahilisi mucibince azanın mevcu
duna nisbetle icrai muhakeme ve müzakereye salih ekseriyet husulü 
lâakal dokuz, zatın huzuruna mütevakkıf bulunduğu halde azadan bazı
larının ilâveten komisyonlara memuriyetleri ve bazılarının dahi mani
leri bayluletile devam edemedikleri cihetle bir müddetten beri ekseri
yet hasıl olamayıp müzakerat ve muhakemat duçarı teehhür olmakta ve 
bu münasebetle ashabı mesalih tarafından bihakkın şikâyet vukubul-
makta olduğundan bahisle bir tedbiri muvakkat olmak üzere muha-
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kemat dairesinin bidayet ve istinaf ve temyiz sıfatile teşekkülünde bi-
dayeten yedi ve istinafen dokuz ve temyizen on bir aza itibarile derecatı 
eelâsede bu mikdarm ekseriyetle icrai ımuhakeme ve müzakereye mezu
niyet verilmesi lüzumu dermeyan edilmiş ve bu suretle cereyan mesali-
bin teahbüıden kurtarılması maksadına müstenit olmasile münasib görü
lerek mezkûr tezkere ve takrir leffen arz ve takdim kılınmış olmakla 
bermucibi iş'ar ifai muktezasmın vekâleti müşarileyhaya havalesi babın
da ve katibei ahvalde emrüferman hazreti menlehülemir efendimizindir. 

21 recep 1311, 16 kânunusani 1309 

[trade tarihi: 29 recep 1311, 24 kânunusani 1309] 

No: 367 — İnfisal veya becayişleri vuku bulacak sefaret ve 
şehbenderhane memurlarına yevmi infikâklerine 

kadar tam maaş itası ve müteferriatı hakkında 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Şûrayı Devlet tanzimat dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan mazbatasında memaliki ecnebiye ve mümtazede bulunan memurini 
saltanatı seniyeden infisali vukubulanlardan tarihi infisal lerinden halef
lerinin vüruduna kadar munfasıl oldukları memuriyetin vazifesini ifa 
edenlere haleflerinin vusulüne ve haleflerinin vusulünden mukaddem 
hareket edenlere dahi yevmi hareketlerine değin kendi zamanlarında o 
memuriyete mahsus maaşın nısfı ita edilmekte ise de kançılarsız bulu
nan şehbenderler infisal veya tahvili memuriyetlerinde ekseriya yalnız 
lık sebebile pul ve evrakı sairenin devir ve teslimi için haleflerinin vü
ruduna intizara ve vazifelerini kemakân ifaya mecbur bulunduklarına 
binaen badema infisal veya becayişleri vukubulacak sefaret ve şehben
derhane memurlarına memuriyeti sabıkalarından yevmi infikâklerine 
kadar tam maaş itası ve Liverpol başşehbenderi sabıkı mumaileyh Lütfi 
bey hakkında dahi bu suretle muamele olunması ekseriyetle tezekkür kı
lındığı dermeyan edilmiş ve sureti maruzada esasen münasib görünmüş 
olmakla olveçhile icrai icabı ve fakat halefinin vüruduna kadar mahalli 
(memuriyeti sabıkasında kalmağa mecbur ölmıyan bazı sefaratı seniye kâ-
tiplerile kançıları olan şehbenderlere tam maaş itasına lüzum ve mahal 
olmayacağından bu misillûlere de kemafissabık nısıf maaş itası husus
larının Hariciye Nezaretine havalesi müttehiden tezekkür kılındı ise de 
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No: 368 — Tahsili Emval Nizamnamesi 

1 şaban 1311, 26 kânunusani 1309 
BİRİNCİ FASIL 

Mevaddı Umumiye 
Madde 1 — Devleti Aliyenin kavanin ve nizamatı mahsusast mu

cibince doğrudan doğruya tayin eylediği vergiler işbu nizamnamede 
münderiç usul ve kavaide tevfikan tahsil olunur. 

Madde 2 — Birinci maddede muharrer vergilerin tahsilatı vazifesi 
münhasıran işbu nizamnamenin tahsis ettiği vesaite mevdudur. 

Madde 3 — tabu nizamnamede tahsili emval için muayyen olan ah
kâmı mümtaze kavanini umumiyenin olbabda gösterdiği kavaidden kıs
men ve hususan müstesna olarak cereyan eder. 

Madde 4 — Efradı mükellefin işbu nizamnamenin kendileri için 
vazettiği ahkâma ittibaa mecburdur. Anlara muhalif harekâtın netayici 
dahi işbu nizamname ile teayyün eyler. 

Madde 5 — Vesaiti tahsiliye her vilâyet ve liva merkezi olan ka
zalarla bilûmum mülhakat kazalarında mikdarı kazanın cesametine ve 
emvalin kemiyanna göre tayin kılınmak üzere asakiri zaptiyeye ilâve
ten piyade ve süvarilerden mürekkep olarak teşkil olunacak tahsildar 
bölükleri ile her karye ve mahallede birer kabzımaldan ibarettir ve 
Sebu kabzımallar muhtarlardır ve muhtaran nizamnamei mahsusuna 
tevfikan intihab ve tayin olunup tahsil bölükleri efradının dahi vezaifi 
mevduayı ifa edecek kadar okur yazar ve sahibi iktidar olanlardan in-
tihabile mezkûr bölüklerde istihdamları kazalarda Kaymakamın riyaseti 
tahtında mal müdür ve ledelicab muavini ve tapu kâtibi ile bölük ağa
sından ve livalarda mutasarrıfın riyaseti altında muhasebeci ve vergi 
ve defteri hakan! memurlarile tabur ağasından ve vilâyetlerde valinin 
tahtı riyasetinde defterdar ve vergi müdürü ve defteri hakanı memuru 
ile alay beyinden mürekkep teşkil olunacak ve haftada lâakal iki defa 

olbabda ve katibei ahvalde emrüferman hazreti veliyülemir efendimizin-
dir. 

24 recep 1311, 19 kânunusani 1309 

[irade tarihi: 1 saban 1311, 26 kânunusani 1309] 
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içtima edip münhasıran tahsili emval işile meşgul olacak komisyonu 
mahsusun kararına tabidir. Bunlar sıfatı askeriyelerinden dolayı Alay 
Beyi ile tabur ve Bölük Ağalarının tahtı kumandasında ve vazaifi tah
sil iyeden dolayı memurini maliye ve bilicab .memurini ımölkiye tara
fından verilecek evaanire tevfiki hareket eyliyecefclerdir. 

Madde 6 — Tahsildarların maaş ve tayinatı bulundukları mahal 
zabtiyelerinin maaş ve tayinatı ile mütenasiben tahsis olunur. 

ÎKÎNCİ FASIL 

Tahsildarların vazaifi 

Madde 7 — Piyade tahsildarları şehir ve kasabat ve süvari tahsil
darları kura kabzımallarının zirdeki maddede zikir ve tadad olunan 
emvali devleti efradı ahaliden tahsil ve kabz ile mal sandıklarına isal 
ve teslim edip etmediklerini teftiş ve tahsilatta rehavet gösteren kabzı
mallar ile borcunu vermdyenleri takib vazifesile mükellef olup paraya 
asla el sürmiyeoek ve bu vazifeden başka bir işte istihdam olunmaları 
asla caiz olamıyaeaktır. 

Madde 8 — Tahsildarların memuru tahsili oldukları emvalin cins 
ve nev'i şunlardır: 

Evvelen emlâk ve akar vergisi. 
Saniyen arazi vergisi. 
Salisen yerli ve yabancı esnaf temettü vergisi. 
Rabian varidatı öşriynin arazi üzerine tevzi ve taksim olunmuş 
olan kısmı ve güveri tabirile tahvil olunan aksamı. 

Hamisen ahalii gayri müslimenin bedelâtı askeriyesi. 
Sadisen masarifi tahririye karşılığı. 
Sabian Tapu hasılatı. 
Saminen işbu yedi nev'i mürettebatın bakayası. 

Tahsildarlar işbu sekiz nevi emvali ayrı ayrı tahsil edecekleri gibi 
mahsubatını dahi defterlerinde başka başka yürüttüreceklerdir. 

Madde 9 — Kaza mal memurları tarafından her mahalle ve kar
yenin mikdarı vergisini mutazammın her sene kânunusani ihtidasından 
şubat nihayetine kadar tanzim olunacak top sergileri ile eşhasın hissei 
vergisini havi terkim edilecek vergi tezkereleri ve bedelâtı askeriyenin 
sureti tevziini mübeyyin müfredatlı defteri tahsil bölükleri efradı vasıta
sile ba senedi makbuz muhtarlara teslim olunur. 

Madde 10 — Maddei sabıkada gösterilen top sergilerden her bi-
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rinin havi olduğu mebaliğ müddeti mezkûre zarfında ve bakaya bida
yeti emirde ve aşarın hini tahakkukunda mal kalemince bir defteri mah 
susa sebt ve kayıd olunup ve her ay zarfında her kariye ve mahalle mü
rettebatından ne mikdar şeyi tahsil olunmuş ise kalemi mezkûrca marüz-
zikir defterlerdeki kayidine işaret edilir. 

Madde 11 — Tahsildarlar vakti taksiti vürud ettiği halde mürette
batı emiriyesini tediye etmediğini maddei sabıkada beyan kılman defter 
tetebbüatmdan anlayacakları mahalle ve kuraya gidip kabzımalların 
hesablannı teftiş ile zimmeti tebeyyün eden kabzımalları yani muhtarları 
merkezi kazaya izam edeceklerdir. 

Madde 12 — Tahsildarlar, her sene mart girmezden on beş gün 
evvel tahriri emlâkten verilen malûmat üzerine her karye veya ma
halleden nüfusu mevcude itibarile taleb olunacak bedelâtı askeriyenin 
miktarı mecmuunu mübeyyin meclisi idare tarafından verilecek tevzi 
mazbatalarını mahallât ve kura ihtiyar meclislerine ita eder ve tevzi def
terini yaptırıp bir nüshasını o mahalle veya kariyenin kabzımalına verir 
ve bur nüshasını dahi ilân eder ve her mahalle ve kariye bedeli askeri
sinin mecmu miktarını salifüzzikir deftere kayid ve ay ay vuku bulan 
tahsilatını evvel deftere işaret ettirmek için mal memuruna müracaat 
eyler. 

Madde 13 — Tahsil bölükleri efradı sekizinci maddede gösterilen 
emvalden maada kâffei metalibi emiriyeden zimmeti bulunanları mal 
kalemlerinin taleb ve ifadesi üzerine celb ve takib ederler. 

Madde 14 — Müşterekülmenfaa reji ambarlarından tahsil olunan 
ve muvakkaten duyunu umumiyei osmaniye idaresine metruk olan duhan 
öşrile müstakrezatı malûma karşılığı olmak üzere kezalik idarei mez
kûreye tevdi kılınan varidatı öşriye ve rüsumiyeye bir emri mahsus 
olmadıkça vaz'iyet edemiyeceklerdir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Usulü tahsilat 

Madde 15 — Emlâk vergisi ile bedelâtı askeriye ve yerli esnaf te
mettü vergisi ve aşar ve rüsumatı sairenin bedele tahvil olunmuş kısmı 
takasiti muayyenesinde tahsil olunur ve yabancı esnaf temettü vergisi 
ile masarifi tahririye karşılığı ve tezakir esmam defaten ve emaneti aşar 
ve rüsumat ve saire hasılatı tahakkukunda tahsil olunur bir kaç taksitini 
veyahut bir senelik vergisini defaten verenler olur ise kabul olunur. 
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Madde 16 — Mükellef olduğu emvali devleti evkat ve tekasiti mu-
ayyenesinde ifa etmeyüpte kabzımallar tarafından tahsildarlara irae* 
olunacak medyunlar tahsildarlar tarafından köylerde ihtiyar meclisine-
ve kasabalarda beşinci maddede gösterilen komisyonu mahsusa celb ile 
borçları tahsil edilir ve ifa etmedikleri halde evvela medyunun haline 
göre hanesinin idaresine kâfi eşyası saniyen esnafın edevatı sınaiyesi 
salisen zürraın çift ve ziraat edevatile çift hayvanatı ve tohumluğu ve ha
sılatın miri hissesi müstesna tutularak kusur esmar ve zehair ve hayva
nat ve eşyai beytiyesi ve emvali sairei menkulesinden deynine kâfi ola
cak mikdarı maddei atiyede beyan olunan usul ve kavaide tatbikan sat
tırılıp esmanı mal sandığına teslim ettirilir. 

Madde 17 — Mürettebatımı vaktile ifa etmemiş olan şahıs hakkında 
deyni sabit olan medyun hakkında cari muamelei kanuniye hükümeti-
mahal liyece icra olunur. 

Madde 18 — Medyunun emlâki bulunmadığı ve kendisi zimmeti 
musaddakasını edadan imtina edipde serveti nakdiyesd tahsildar tarafın
dan evrak veya ihbaratı mutebere ile isbat olunduğu halde tahsildarın 
olbabda edeceği takrir üzerine hükümet canibinden ol medyun habs 
olunur fakat hapis müddeti doksan bir günü tecavüz etmez ve bir deyin 
için medyunun iki kere habsi caiz olamaz. 

Madde 19 — Medyunun tediyei deyine kudreti olmadığı ihtiyar 
meclisi veya dairei belediyece malûm olupta nizamen satılacak menkulat 
ve gayri menkulâtı bulunmaz ise kabzımallar ile tahsildarlar ve mal me
murları bir kıta mazbata tanzim ederek meclisi idarei kazaya ita ederler 
meclis idarei kaza işbu mazbata üzerine betekrar icrai tahkikat ederek 
medyunun filhakika kudreti olmadığı tahakkuk eder ise zimmetinin tah
sili siai haline talik olunur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Tahsildarlar mücazatı 

Madde 20 — Hizmetlerinde tekâsül ve kusur eden tahsildarlar bi
rinci defasında alay beyi veya tabur ve bölük ağaları tarafından tevbih 
ve ikinci defasında sınıf maaşı cezaen kat ile mal sandığına irad kayd" 
ve üçüncü def asm da memuriyetinden tard olunur ve şu muamele memu
rini maliye tarafından vuku bulan ihbar ve taleb üzerine beşinci madde
de beyan kılman komisyonu mahsusaca tetkikatı lâzime icrasile verilecek 
kararlara göre bilâ tehir icra kılınır. 
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Madde 21 — Tahsildarlar gezdikleri yerlerde meccanen yem ve yi
yecek vesair bir şey alırlar ise ceza kanununun yüz on birinci maddesine: 
tevfikan mücazat olunur. 

BEŞİNCİ FASIL 

Kabzımallar sıfatı lâzimesi ve mücazaU 

Madde 22 — Elyevm mevcud olan muhtarlardan nizamnamei mah' 
susunun tarif ettiği evsafı haiz olmayanlar bhtebdsl yerlerine evsafı lâ
zımeyi haiz muhtar intihab ettirilecektir. 

Madde 23 — Muhtarlar mükellefinden' istihsal eyledikleri emval
den zimmetlerine akçe geçirirler ise onun tazmini kendilerini intihap' 
eden kariye ve mahalle ahalisine racidir ahali dahi muhtarlara bilmü-
racaa tazmin ettirirler o makuleler hizmetlerinden ihraç ve aldığı akçe
nin kendisinden temamen istihsali için hükümetçe tedabiri seria icra 
olunduktan başka mahkeme marifetile tebeyyün edecek hale göre Ceza 
Kanununun doksanıncı maddesine tevfikan hakkında muamelei cezaiye-
ifa olunur. 

ALTINCI FASIL 

Kabzımallar vazaifi 

Madde 24 — Karye ve mahalle muhtarları bulundukları karye ve-
mahallede işbu nizamname ile envai tayin olunan tekâlifi devleti doğ
rudan doğruya efradı mükellefinden tahsil etmeğe ve mürettebatı devleti 
vakti muayyeninde vermiyenleri derhal «ahsildare irae ile haklarında 
muamelei kanuniye icrası taleb etmeğe ve müracaat ettiğini mübeyyin» 
tahsildarlara bir pusula mühürletmeğe memurdur. 

Madde 25 — Muhtarlar mal memurları tarafından verilen sergiler 
üzerine her karye ve mahalle ahalisinden isteyecekleri paranın müfre
datını natık ve köylünün anlayacağı lisan ve tabire muvafık birer yafta' 
tertib ile köy ve mahallenin cami ve kilisesi duvarına veya diğer mü
nasib mahalle yapıştırarak, ilân ederler ve bu yaftalarda muharrer mik-
dardan ziyade ahaliden bir akçe taleb ve ahz edemezler. 

Madde 26 — Ahalii karye verdikleri parayı hangi senenin hangi-
malından olan borcuna vermek isterler ise muhtar o borca teslim yaz
mağa mecbur olup alacağı parayı sahibinin reyi hilâfında diğer borca 
mahsub etmekten ve mal sandığına teslimde dahi karyenin ahar mal dar» 
olan borcuna mahsub ettirmekten menudur. 
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Madde 27 — Mahalle muhtaralan kabz eylediklerini beş günden 
<ve köy muhtaralan on beş günden ziyade yanlarında tutmayıp behe
mehal mal sandığına teslim etmeğe mecburdurlar. Şu kadar ki makbu-
zat bin beş yüz kuruştan ziyade olur ise müddeti mukarrereyi beklemeyip 
aldıktan gün teslim eyler. 

Madde 28 — Muhtarlar tahsildarlar tarafından kendilerine ita 
olunan defterin birine beher gün kabz eyledikleri akçeleri sırasile 
kaydederler ve diğerinde dahi herkesin teslimatının zimematından mah
subu muamelesini yürütürler ve makbuzatı vakıalannı tahsildarlar ta-
raflanndan verilip mükellefin yedinde bulunan koçanlara tarih ve mik-
darile teslimi kaydeyledikten sonra muhtarlığa mahsus mühür ile mü-
hürliyerek derhal sahibine verirler. 

Hatime 

Madde 29 — İşbu nizamname neşrinden itibaren 19 muharrerin 
sene 1304 tarihli tahsili emval nizamnamesinin hükmü münfesihtir. 

Madde 30 — Maliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına me
murdur. 

No: 369 — Bir taraftan Devleti Aliyei Osmaniye nam ve hesabı 
samîsine olarak hareket eden Sadrazam Fehametlû Devletlû 
Cevad Paşa ve Maliye Nazırı Devletlû Nazif Paşa Hazaratı ve 
-diğer taraftan tönbekü Şirketi Unvanlı Anonim Şirketinin Mü
dürü mebusu olup şirketi merkume nam ve hesabına hareket 
eden Vikont Jorj Dozogb beyninde 8 cemaziyelevvel 1309 ve 28 

teşrinisani 1307 ve 10 kânunuevvel 1891 tarihli muka
velenameye zeyil olmak üzere hususatı atiye 

bilmukabele karargir olmuştur 

13 saban 1311, 7 şubat 1309 

Madde 1 — Hükümeti Seniye 23 mart sene 1310 ve 4 nisan sene 
1894 tarihinden itibaren zikrolunan mukavelenamenin devamı müdde
tince Girid ceziresine ecnebi tönbekisinin idhali imtiyazını sureti münha-
sırada şirketi mezkûreye ita eder. Binaenaleyeh şirketi mezkûre kendi 
kurşunlannı havi ve kezalik kendi tarafından verilmiş tezkereleri hamil 
olmak üzere Cezirede sarfiyatça iktiza eden mikdar ecnebi tönbekisini 
Hanya ve Kandiye ve Resmo gümrüklerine ihraç ile oralarda bulun
duracağı ambarlarda veyahut depo ve antrepo nizamına ve resmine tâbi 
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olmak kaydile gümrük ve mağaza ve antrepolarında mecidi yirmi ku
ruş hesabile beher kilosunu nihayet on sekiz kurusa kadar müşterilere 
toptan veya perakende suretile satmağı taahhüd eyler. Tönbeki tacir ve 
bayileri satın alacakları tonbeküleri usulü cariyesine tâbi ve ita edegeldik-
(eri rüsum kemakân Hükümete aid olmak üzere toptan veya perakende 
suretile dahili cezirede füruhtunda kemafissabık serbest kalacaklardır. 

Madde 2 — Şirketi mezkûrenin tamamiyet. halde kurşunlarını 
havi veyahut kendi tarafından verilmiş tenekeleri hamil olmaksızın 
cezirei merkume gümrüklerine getirilen ecnebi tÖnbekilerine her ika 
takdirde dahi kaçak nazarile bakılıp Hükümetin menfaatine zapt ve müsa
dere olunacağı misillû kaçak suretile cezireye idhal edilen ecnebi tön-
bekileri dahi kezalik zapt ve müsadere olunacaktır. 

Madde 3 — Şirketi merkume idhal edeceği ecnebi tönbekisinüı 
mukavelei asliyede münderiç gümrük resminden maada sailifülbeyan 
23 mart sene 1310 ve 4 nisan sene 1894 tarihinden itibaren vilâyet mal-
sandığına berveçhipeşin ve dörder ay fasılalı üç taksiti mütesavi ile bin 
altı yüz osmanlı lirası tediyesini ve bir de cezireye idhal olunacak eşya
yı ticariye hakkında elyevm mer'iyülicra bulunan tarifesi mucibince 
mevzu olan iskele resminin dahi devamı müddetince başkaca ifasını 
taahhüd eder. 

Madde 4 — Cezirenin bir mahallinden diğer mahalline nakloluna
cak tönbeküler şirketin mürur tez]ce resini haımJl olacak ve şirket tara
fından idhal olunacak ecnebi tonbeküleri hakkında icrayı nezaret et
mek ve şehrî maaş olarak tayin olunan yedi osmanlı lirası şirket tara
fından verilmek üzere makamı vilâyetten bir müfettiş tayin olunacaktır. 

Madde 5 — Hükümeti mahalliye İle cedrenin gümrük idareleri 
canibinden şirketi mezkûrenin tamamiyeti halde kurşun mühürlerini ve 
şirket tarafından verilmiş tezkereleri hamil olmayan ecnebi töntbeküsü-
nün dahili cezireye idhalini ve her suretle kaçakçılığı bir gûna mes'uli-
yet tahtında olmamak üzere her sureti mümküne ile mene çalışacaktır. 

Madde 6 — İkinci madde mucibince zabt ve müsadere olunacak 
bilcümle ecnebi tönbekülerini mukavelei asliyenin ikinci maddesinin 
üçüncü fıkrası hükmüne tevfikan sureti kat'iyede müsadere olundukça 
şirketi merkume mubayaa etmeğe mecbur olacak ve bu mübayaat için 
beş seneden beş seneye hükümeti mahalliye ile şirketi merkume bey
ninde bilittifak muhik ve mutedil bir fiat takdir olunacaktır. 

Madde 7 — Cezirei mezkûreye tönbekü idhal ve furuht etmek hak-
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kı şirketi meıfcumeye münhasır ise de şehirler ile kasabatta tönlbekü sat
mak için dükkân açmıyacağı gibi tönbekü bayilerinin fiat veya sair hu-
susatça hukuk ve menafiine müdahale etmiyecektir. 

Madde 8 — Hükümeti mahalliye ile şirket beyninde zuhur eden: 
ihtilâfat ve bayiler ve eşhası saire ile tehaddüs edecek münazaat muka
velei asliyenin maddei munzamasının birinci ve ikinci fıkralarına tev
fikan rüyet olunacaktır. 

Maddei munzama — îşbu mukavelenamenin mevkii icraya tarihi 
vaz'ında cezirei mezkûre gümrüklerinde mevcud bulunan bilcümle ec
nebi tönbeküleri resmi gümrüğü şinket tarafından verilmek üzere şirketi 
merkume ile ashabı beyninde bilittifak tekarrür edecek fiat mucibince 
şirket tarafından mubayaa edilecek ve ittifak basıl olmadığı takdirde 
memaliki Devleti Aliye haricine naklölunacaktır. Dahili cezirede tön-
bekü tacir ve bayileri nezdinde ımevcud bulunan ecnebi tönbefcüleritH 
ashabı istedikleri yolda bey ve sarfında serbest olup fakat işbu tönbe-
kü tarafı hükümetten vezin edilecektir. 

Mukavelei asliyenin işbu zeyli yalnız bir nüsha addolunmak üzere 
Dersaadette üç nüsha olarak tanzim kılındı. 

No: 370 — Yüzde dört faizli 1894 senesi şimendifer istikrazı 
mukavelenamesi 

21 saban 1311, 15 şubat 1309 

15 şubat 1309 tarihile şerefsadır olan iradei seniyei cenabı padişahı' 
mantuku celiline tevfikan bir taraf dan Devleti Aliyei Osmaniyeye vekâ
leten hareket eden Maliye Nazın Devletû Nazif Paşa hazretleri ve diğer 
taraftan evvelâ 16 mayıs 1893 ve 22 şubat 1894 tarihlerile müvernah se
nedatı muntazama ve musaddaka hükmünce haiz olduğu mezuniyeti kâ-
mileye istinaden Berlimdeki Doyçe Bankla Şütütgar&ta kâin Vürtemberg-
kaşe Franisbank ve Fraınkfurtta vaki Doyçe Franisbank nam bankalar 
namına ve hesabına olarak hareket eden mezkûr Vürtemberg kişe Franis
bank nam bankanın direktörü Mösyö Alferd D ö Kavillâ ve saniyen 15 
mayıs ve 7 haziran 1893 ve 10 mart 1894 tarihlerile müverrah senedatı 
muntazama ve musaddaka hükmünce haiz olduğu mezuniyeti kâmileye 
istinaden Viyanadaki Viner bank Frayin ve Berlindeki Virzuter Bank 
nam bankalar ile Paristeki Bank Enternasyonal namına ve hesabına 
hareket eyliyen mezkûr Viner Bank Frayin nam bankanın Müdürü 
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Mösyö Moris Baver beyninde hususan atiye bilmukavele karargir ol
muştur. 

Madde 1 — Hükümeti seniye kırk milyon frank yani otuz iki mil
yon dört yüz bin marklık resülmali itibarisi olmak üzere merbut numu
nesi veçhile beheri beş yüz frank yani dört yüz beş mark kıymetinde ve 
hamiline aid olarak seksen bin kıt'a tahvil ihraç edecek ve bu tahvillerin 
yüzde dört faizi senevisi bulunacak ve işbu faizin bedeli altı aydan altı 

•aya yani her senenin efrencî kânunusani ve temmuzu iptidalarında Der
saadette ve Berlinde ve Şütütgartta ve Frankurtta ve VSyanada ve işbu 
mukavelenameye vazı imza eden bankalar tarafından tayin olunacak 
Avrupanın saİT şehirlerinde hamillerin dilediği veçhile frank veya mark 
olarak tediye olunacaktır. Mezkûr tahvillere merbut bulunan birinci ku
ponun vadesi iptidayı temmuz efrencî 1894 tarihinde duhul edecek ve 
1 kânunusani efrencî 1894 tarihinden 30 haziran, efrencî minh tarihine 
kadar olan altı aylık faizi şamil bulunacaktır. 

Madde 2 — Tahvilâtın bedeli işbu mukavelenameye merbut ve tah
vilin za'hrına dahi matbu olan resülmal cedveli mucibince altı aydan 
altı aya kura keşidesile hamillerin dilediği veçhile frank veya mark 
olarak tediye olunmak ve kırk milyon frank yani otuz iki milyon dört 

yüz bin marklık mikdarı itibarî üzerine hesap edilmek üzere senevî yüz
de otuz beş santim itibarile resülmale mahsub akçe tahsis olunarak ip
tidayı kânunusani efrencî 1894 Urihinden itibaren altmış dört senede baş-
başa ifa kılınacaktır kuralar kupon taksitinden bir mah evvelce çeki
lecek ve kur'ası çıkan tahvilâtın bedeli kuponların bedelile beraber 
bir zamanda ifa edilecektir. 

Birinci kurra iptidayı haziran efrencî 1894 tarihinde çekilecektir. 
Kuralar Berlinde Doyçe Bankasının idarehanesinde mezkûr banka 

marifetile keşide olunacaktır her kur'anın neticei basılası ımuakidler ca
nibinden yani Doyçe Bank ve Vürtemberg kişe Frannisbank ve Doyçe 
Franisbank ve Viner Bank Frayin Dirzoter Bank ve Parisdeki Bank En
ternasyonal taraflarından Dersaadette iki ve Berlinde iki ve Viyana ve 
Frankfurt ve Paris ve Londrada birer gazeteye dere ile ilân ettirilecek 
ve masarifi ilâniye hükümeti seniyeye aid olacaktır. 

Mezkûr gazteler ımuakidler canibinden intihab olunacaktır. 

Madde 3 — Tahvilâtı mezburerrin tanzim ve tabı masarifi hüScûmeti 

seniyeye aid olacaktır. 

Hükümeti seniye işbu muamelâtı muakidlere havale eder tahvilâtı 
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mezkûre canibi hükümeti seniyeden hassaten tayin olunmuş bir memu
run tahtı nezaretinde tab olunacaktır. 

Muakidler tahvilâtın tanziminden sonra masarifi vakıa hesabın» 
hazinei celileye takdim edeceklerdir. 

Hükümeti seniye muamelâtı mezkûreyi teftiş eyliyecektir. 

Madde 4 — Çıkarılacak tahvilât 28 muharrem 1299 yani 8/20 kâ
nunuevvel 1881 tarihli kararnamede gösterilen tahvilâtın büsbütün gayrî 
olacaktır tahvilâtın metni Türkçe ve Fransızca olacaktır tahvilâtı cedi-
deye birden seksen bine kadar numara vaz ve terkim edilecek ve bu tah
vilât hükümeti seniye sandıklarınca teminat veya kefalet akçesi maka
mında kabul olunacaktır tarafeyni muakidin beyninde şurası mukarrer
dirki bu istikraza aid tahvilâtı katiyenin nihayet 15 mayıs 1894 tarihine 
kadar Berlinde muakidlere teslim olunması lâzım gelecek ve bunlar tab 
ve teslim olununcaya değin Maliye Nezareti celilesi merbut numunesine 

tevfikan kırk milyon frank yani otuz iki milyon dört yüz bin marklık 
resülmali itibari üzerine senedatı muvakkate bittanzim nihayet bir mah 
müddet zarfında Berlinde muakidlere teslim edecek ve bu senedatı mu-
vakkatenin masarifi tabiyesi dahi nezareti müşarünileyhaya aid bulu
nacaktır mezkûr senedatı muvakkate ile mübadele olunmak üzere teda
vüle çıkarılacak olan tahvilâtı katiye ile senedatı mezkûreye Devleti Ali
ye Maliye Nazırı tarafından vazı imza olunacağı gibi müfettiş sıfatile 
mezuniyeti lâzimeyi haiz olarak canibi hükümeti seniyeden tayin buyu-
rulacak bir vekil tarafından dahi hattı destile imza edilecektir. Senedat» 
muvakkatenin tahvilâtı katiye ile mübadelesi işbu tahvilâtı katiyenin 
muakidlere tesliminden itibaren iki mah zarfında icra olunacaktır. 

Madde 5 — Muakidler işbu mukavelenamenin sebebi tanzimi olan 
istikraz müddetince tahvilâtı mezkûrenin faiz ve resülmale mahsub ak
çe muhassasatının tediyatına layenazil surette memur olacaklardır. 

Madde 6 — Hükümeti seniye işbu mukavelenamenin sebebi tanzimi 
olan istikraz tahvilâtının bedelâtı temamen ödeninciye değin müretteba
tına karşılık olmak üzere Dersaadette Edirneye ve Edirneden Belveye 
ve Tırnovadan Yanboluya ve Dedeağaçtan Edirneye ve Selânikten Üs-
kübe ve Metroviçeye kadar mevcut olan hatlardan mürekkep olup ka
milen şark demiryolları işletici şirketi marifetile işledilmekte bulunan 
demiryolların işletilen beher kilo metresi için şirketi merkume canibin
den hükümeti seniyeye haddıaka'l olarak temin kılınmış olan bin beş yüz 
franklık varidatı seneviyeyi bir sureti münhasıra ve lâyetegayyerde ola
rak tahsis ve havale buyurur. 
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Şurası tasrih olunur İri hututu merkumeden mürekkep olan de» 
miryolların işletilen beher kilometresi için berveçhi balâ mukarrer ola» 
bin beş yüz franklık varidatı seneviyenin işletici şirket tarafından Hü
kümeti Seniyeye vacibülifa olması 10/22 kânunuevvel 1885 tarihinde 
tanzim olunup 1 kânunusani 1958 tarihine kadar meriyülhüküm kalacak 
olan bir mukavelenamenin dördüncü maddesi iktizasından bulunmuştur. 

Madde 7 — Maddei sabıkanın icrayı ahkâmı için hükümeti seniye 
şark demiryolları işletici şirketinin maddei mezkûrede muharrer mec
muu hututun işletilen kilometrelerinin adedi bin beş yüze zarp olunarak 
hasılı ne mikdara baliğ olur ise ol mikdara müsavi bir meblâğı 10/22 kâ
nunuevvel 1885 tarihli mukavelenamenin dördüncü maddesinde muhar
rer şartlarla her sene muakidlere teslim eylemesi zımnmda şirketi mer-
kumeye evamiri lâzimeyi ita buyuracaktır. 

Madde 8 — Muakidler işletici şirketin teslimatmdan icab eden mik-
dannı hazinei celilenin menafiine en ziyade elverişli suretle marka tah
vil edeceklerdir. 

Muakidler işbu istikrazın tekasiti seneviyesi için kendilerine vuku 
bulacak kâffei teslimatı hükümeti seniyenin hesabı carisine irad kayd 
edeceklerdir bu hesaba Hükümeti seniye lehine olarak Almanya devlet 
bankasının ıskonto fii resmiyesinden yüzde bir noksanile senevî bir faiz 
yürütülecektir. Tediyatı mürettebe için lâzım gelen mebaliğ her taksitin 
duhulünden on gün evvelce hesabı mezkûre masraf kayd olunacaktır. 

Muakidler şark demiryolları işletici şirketinin beher sene teslim 
edeceği meblâğdan iki kupon ve iki resülmale mahsub akne taksitleri 
bedelâtı olarak icab eden bir milyon yedi yüz kırk bin frangı ve masarifi 
ilâniye ile kupon ve tahvillerin kaydı için kumüsyon masarifini ifraz 
ve istifa eyledikten sonra bakisini beher sene hükümeti seniyenin emrine 
hazır bulunduracaklardır. 

Madde 9 — Muakidler bir kaç tahvili bir tahvilde cem ve tevhid 
edebilmek hakkını haiz bulunacak ve şu veçhile tertibini mürad eyle
dikleri enva m defterini tahvilâtın tanziminden evvelce hükümeti seniyeye 
arz etmeleri lâzım gelecektir. 

Madde 10 — Muakidler vadesi hulul eden kuponlarla kur'a isa
bet eyleyen tahvilâtın Dersaadet ve Avrupa piyasalarında bedelâtı tedi
ye olunmak üzere icab eden kambiyo fiatmı tayin etmek hakkını haiz 
bulunacaklar ve işbu muameleden münbais veya zarar haaren mez
kûr muakidlere aid olacaktır. 
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Madde 11 — Vadesi hulul edip bedeli tesviye olunan kuponlarla 
kur'a isabet edip kezalik bedeli tesviye kılınan tahvilât muakidler ma-
'rifetile zımbalanıp iptal olunduktan sonra Dersaadette Maliye Nezare
ti celilesine teslim kılınacaktır. 

Kurra isabet eden tahvilâtın hini tediyesinde vadesi henüz duhul 
-etmemiş olan kuponların cümlesi tahvile merbut bulunacak ve bu kupon
lardan mevcut olmıyanlann bedeli kur'ası çıkmış olan tahvil bedelinden 
tenzil edilecektir. 

Madde 12 — Hükümeti seniye işbu istikrazın faiz ve resülmal tekasi
ti için gerek muakidler ve gerek anların tayin edeceği bankalar marife
tile tediye olunan mebaliğ üzerine muakidlere yüzde bir rubu tahsis bu
yurur işbu yüzde bir ruhun hasıl eylediği meblâğ ile kur'a numarala

rının masarifi ilâniyesi ve işbu istikrazın mürettebatına aid kâffei ma
sarifi saire muakidler marifetile işbu istikraz karşılıklarının hasılından 
ifraz ve istifa olunacaktır. 

Madde 13 — Duhul vadelerinden itibaren beş sene müruruna ka
dar bedeli alınmak üzere ibraz olunmayan kuponlarla kura isabet edip
te bedelinin vacihülifa olduğu günden itibaren on beş sene zarfında li-
eclittahsil getirilmeyen tahvilât müruru zaman kaidesince Devleti Aliye 
Hazinesine mal olacaktır. 

Madde 14 — Anifülbeyan istikraz ile işbu mukavelenameye müte
allik kâffei evrak ve bu istikrazın tahvilâtı ile kuponları Memaliki Dev
leti Aliyede halen ve istikbalen damga resmile sair her nevi rüsum ve 
tekâlifden muafdır. Hükümeti seniye kuponlarla tahvilâtın tediyatından 
hiç bir gûna ifrazat ve tenzilât icra etmemeği taahhüd buyurur. 

Almanya ve Avusturya ve Fransa kavaninince işbu istikraz tahvilâ
tına vaz olunacak damgalanın masarifi hükümeti seniyeye aid buluna
caktır işbu istikrazın kuponlarile tahvilâtı üzerine gerek Almanyaca ve 
gerek mevakii sairece halen mevzu olan veyahut atiyen vaz olunabilecek 
olan bilcümle tekâlifi saire tahvilât hamillerine aid olacak ve anlar bu 
-yüzden hükümeti seniye aleyhine hiç bir iddiaya kıyam edemiyeceklerdir. 

Madde 15 — Muakidler »arifen beyan olunduğu üzere ihraç oluna
cak kırk milyon frank yani otuz iki milyon dört yüz bin mark mikdarı 
Ütibarilik tahvilâtın mecmuunu safi olarak yüzde yetmiş üç buçuk fiatile 
yani kıymeti itibarisi beş yüz frank yani dört yüz beş marktan ibaret 
bulunan ve faizi aynı tarihten itibaren işliyen her bir tahvili altın ola-
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rak üç yüz altmış yedi buçuk frank yani iki yüz doksan yedi mark alt
mış yedi buçuk fenik fii saf isile tmaktuan 'ahz ve kabul eylediklerini be
yan ederler. 

Madde 16 — Muakidler maddei sabıka mucibince vacibüttediye olan 
yirmi dokuz milyon dört yüz bin frangı yani yirmi üç milyon sekiz yüz 
on dört bin markı zikri ati minval üzere ödeyeceklerdir işbu mukavele
nameye merbut olan senedatı muvakkate ile varakai ilâniyenin muakid
lere teslimi mukabilinde şark demiryolları işletici şirketinin 10/22 kâ
nunuevvel 1885 tarihli mukavelename mucibince hükümeti seniyeye ita 
etmiş olduğu avansın 10/22 kânunuevvel 1309 (1893) tarihinde bakiyei 
resülmali olan yirmi milyon altı yüz otuz yedi bin altı yüz yirmi dört 
frank seksen santim ile tarihi mezburdan itibaren senevî yüzde yediden 
işlemiş olan faizlerinin kendisine ifa ve tesviye olunduğunu mübeyyin 
şirketi merkume canibinden tanzim ve imza olunmuş bir kıta ibranameyi 
hükümeti seniyeye ita edeceklerdir. 

Muakidler fıkrai sabıkada gösterilen resülmal ve faizleri ledelifa 
frank veya mark olarak bedelini ve istikrazın mürettebatı seneviyesinin 
1 temmuz efrenci 1894 tarihinde vadesi duhul edecek birinci altı aylık 
taksiti bedeli olan sekiz yüz yetmiş bin frangı yani yedi yüz dört bin 
yedi yüz markı ve tahvilâtın masarifi tanzimiyesrm ve işbu mukavelena
menin on dördüncü maddesinde gösterilen damga resmini ifraz ve istifa 
eyledikten sonra fii maktuun bakisini balâda zikrolunan tahvilâtı muvak
kate ile varakai ilâniyenin teslimi mukabilinde iptidayı kânunusani ef
renci 1894 tarihinden itibaren istikrazın mikdarı itibarisi üzerine senevî 
yüzde dörtten işlemiş olan faizlerle beraber Maliye Nezareti celilesinin 
emrine hazır bulunduracaklardır. 

Madde 17 — İşbu mukavelenamenin tefsir veya icrayı ahkâmından 
mütehaddis münazaat bir heyeti hakemiye marifetile faslolunacak ve 
bu babda tarafeyni muakideyn bir mah zarfında birer hakem nasb ede
cekler ve bunlar beyinlerinde uyuşamadıklan halde bir mümeyyiz tayin 
eyleyecekler ve anın vereceği karar kat'iyülhüküm olacaktır mezkûr 
hakemlerle ledeliktiza tayin olunan mümeyyizin verdikleri karar bihak
kın vacibülicra alacak ve istinaf tariki veya tariki aharla kararı mezkûr 
aleyhine bir gûna itiraz ve iddiaya kıyam edilemeyecektir. 

İşbu mukavelename müttehidilmeal üç nüshai asliye olarak 1/13 
mart 1894, 1310 «arihile Dersaadette tanzim olunmuştur. 

Alfred Dö Kavillâ Maliye Nazm 
Moris Boer Nazif 

T. ı c. 6 r.n 
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No: 371 — Tekâya ve zevayâ postnişinlerinin turuk ve 
meabir ameliyatı mükellefiyetinden istisnası 

hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Turuk ve meabir ameliyatı ile mükellef olanlar meyanında bulunan 
turuku aliye meşayihi hakkında iktiza eden muamele Selanik Vilâyetin
den istifsar olunmasına ve turuk ve meabir nizamnamesinin onuncu mad
desinde mükellefiyetten müstesna olanlardan maada talebei ulûma dair 
olan muafiyetin tekâya ve zevaya postnişinlerine dahi teşmili muva
fıkı adalet olacağına mebni icrayı icabı istizanını havi Ticaret ve Nafıa 
Nezaretinden bittakdim Şûrayı Devlete havale buyurulan 7 şaban 1311 
tarih ve dört yüz seksen numaralı tezkere tanzimat dairesinde kıraat 
olundu. 

İcabı maslahat ledelmüzakere talebei ulûm misillû tekâya ve zevaya 
postnişinlerinin dahi turuk ve meabir ameliyatı mükellefiyetinden istis
nası muvafıkı maruzu seniye olacağından bilistizan iradei seniyei haz
reti padişahî şeref müteallik buyurulduğu surette ifayı muktazasının Ti
caret ve Nafıa Nezaretine iş"arı tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman 
hazreti menlehülemrindir. 

13 ramazan 1311, 8 mart 1310 

Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kı
raat olunan işbu mazbatasında beyan olunduğu üzere talebei ulûm mi
sillû tekâya ve zevaya postnişinlerinin dahi turuk ve meabir ameliyatı 
mükelefiyetinden istisnası muvafıkı madeleti seniyei cenabı hilâfetpe-
nahi olacağından ana göre ifayı muktezasının Ticaret ve Nafıa Neza
retine havalesi tezekkür ve tensib kılınmakla olbabda ve katıbai ah
valde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

16 şevval 1311, 10 nisan 1310 

[İrade tarihi: 18 şevval 1311 12 nisan 1310\ 

No: 372 — Şûrayı Devlet bidayet mahkemesinin vaz'ı aslisi 
mucibince bir reis iki aza ile icrayı muhakeme edebilmesi 

hakkmda iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 
Şûrayı Devlet Riyaseti Vekâletinden varid olup meyanei kemte-

ranemizde kıraat ve mütalea olunan tezkere mealinden müsteban ol-
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duğu veçhile Şûrayı Devlet Bidayet Mahkemesinin teşkili hakkındaki 
iradei seniyei hazreti hilâfetpenahî hükmü münifince mahkemei mez
bure bir reis ile iki azadan ibaret olduğu halde muahharen Şûrayı 
Devlete memur edilen zevattan beşinin mahkemeye izam kılınması 
adedi azayı sekize ve ekseriyeti beşe iblâğ ettiğinden ve mezunen taş
rada bulunmak ve hasta olmak gibi esbabı arıziyeden naşi teşkili ek
seriyet hususu duçarı müşkülât olduğundan bahisle Muhakemat Dairesi 
hakkında ahiren ittihaz olunan sureti tadiliyeyi tatmimen Bidayet Mah
kemesinin dahi vaz'ı aslisi mucibince yine bir reis ve iki aza ile icrayı 
muhakeme edilebilmesine ve bundan ziyade aza bulunur ise bittabi 
ekseriyetin mikdarı mevcuda tevfik edilmesine müsaade itası Şûrayı 
mezkûr Bidayet Mahkemesi Riyasetinden verilen takrirde beyan kılın
dığı gösterilmiş ve esbabı maruza muvafıkı maslahat olduğu gibi ber
veçhi muharrer geçende Muhakemat Dairesinden gösterilen lüzum üze
rine bilistizan şerefsünuh ve sudur buyurulan emrü fermanı hümayun 
cenabı mülûkâne hükmü celiline de muvafık bulunmuş olmasile mu
cibince icrayı icabı zımnında vekâleti müşarünileyhaya mezuniyet veril
mesi bittasvib mezkûr tezkere ve takrir leffen arz ve takdim kılınmış 
ise de olbabda ve katıbai ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

23 şevval 1311, 17 nisan 1310 

Tezkerei maruza 

Şûrayı Devlet Bidayet Mahkemesinin teşkili hakkındaki iradei se
niyei cenabı hilâfetpenahi hükmü münifince mahkemei mezbure bir 
reis ile iki azadan ibaret olduğu halde muahhara» Şûrayı Devlete me
mur edilen zevattan beşinin mahkemeye izam kılınması adedi azayı 
sekize ve ekseriyeti beşe iblâğ ettiğinden ve esbabı sairei muharrereden 
dolayı teşkili ekseriyet hususu duçarı müşkülât olduğundan bahsile 
Muhakemat Dairesi hakkında ahiren ittihaz olunan sureti tadiliyeyi 
tatmimen Bidayet Mahkemesinin dahi vaz'ı aslisi mucibince yine bir 
reis ve iki aza ile icrayı muhakeme edilebilmesine müsaade itası hak
kında şûrayı mezkûr riyaseti vekâleti celileşinin tezkeresi üzerine 
Meclisi Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata melfuflarile arz 
ve takdim kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile emrü fermam hü
mayun hazreti hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurulur ise mantuku mü
nifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

23 şevval 1311,17 nisan 1310 

[İrade tarihi; 1 zilkade 1311, 24 nisan 13İ0] 
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No: 373 — Usulü intihabı memurini adliye kanununa zeyil 
edilmek üzere kaleme alman maddei kanuniye 

5 zilkade 1311, 28 nisan 1310 

Mahkemei Temyiz mümeyyizleri ve Nezaret aklâmı başmümeyyiz 
ve başkâtibleri ile Dersaadet mahakimi istinafe ve ibtidaiyesi başkâtib-
leri yirmi beş yaşım mütecaviz olduğu ve mümeyyizlik ve başkitabettc 
lâakal dört sene ifayı hizmet edip ehliyetleri ve hüsnühal ve siretleri 
encümeni intihabda tahakkuk eylediği halde bilâimtihan bidayet dere
cesinde mertebei saniye memuriyetlerine ve mahakimi mezkûrede mu
vazzaf olarak zabıt kâtibliğinde veyahut taşra mahakimi istinafiyesi 
başkitabetinde kezalik 4 sene müddet ifayı hüsnü hizmet edip ehliyetleri 
encümence muhakkak olanlar dahi liva bidayet mahkemesi müddei
umumi muavinliğine intihab olunurlar. Fakat işbu usulü terakkide 
müstahdemin meyanında şehadetnameyi haiz olanlar diğerlerine tercih 
olunur. 

No: 374 — Yüzde üç buçuk faizli 1894 senesi 
istikraz mukavelenamesi 
9 zilkade 1311, 2 mayıs 1310 

Bir taraftan tarihile şerefsadır olan iradei seniyei cenabı padişahı 
mantuku celiline tevfikan hükümeti seniyeye vekâleten hareket eden Ma
liye Nazırı devletlû Nazif paşa hazretleri ve diğer taraftan Londradaki 
N. M. Rogildandsus ve Paristeki Roçildfirer nam bankerlere vekâlet eden 
Azaryan Pürefis efendiler ile Bankı Osmaniye vekâlet eyliyenki zirde 
muakidler namile mevsumlardır hususatı atiyeyi beyinlerinde bast ve be
yan etmişlerdir şöyle ki hükümeti seniye bin sekiz yüz elli dört senesinde 
mısır vergisi karşılığile akdolunan yüzde beş faizli istikraz unvanile 
manun olan istikrazın elyevm eyadii tedavülde bulunan bir milyon beş 
yüz altmış yedi hin yedi yüz elli lira isterlinlik tahvilâtının ve bin sekiz 
yüz yetmiş bir senesinde kezalik mısır vergisi karşılığile akdolunan yüz
de dört ve bir rubu faizli istikraz unvanile manun olan istikrazın halâ 
mütedavil bulunan beş milyon üç yüz yetmiş sekiz bin yedi yüz lira 
isterlinlik tahvilâtının mübadelesini yahut bedelâtının başa baş tesviye
sini arzu ederek faiz ve resülmal mürettebatı fehametlû devletlû Hıdiv 
Mısır Hazretlerile ehlâfı âlileri canibinden Hükümeti Seniyeye vacibülifa 
olan vergiden bilifraz doğrudan doğruya İngiltere Bankasına teslimi 
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canibi Hıdiviydi Celileden taahhüd kılınacak olan bir meblâğı senevî 
ile temin olunmak üzere bir yeni istikraz tahvilâtını ihraç etmeği karar
laştırmış olmasına binaen işbu muamelenin icrası için tarafeyn beynin
de mukavelâtı âtiye akdolunmuştur. 

Maddei — Hükümeti Seniye bin sekiz yüz elli dört senesi yüzde beş 
faizli ve bin sekiz yüz yetmiş bir senesi yüzde dört ve bir rubu faizli 
istikarzlann halâ mevkii tedavülde bulunan bilcümle tahvilâtının tara
feyni muakıdeyn beyninde tayin olunacak bir tarihte bedelâtı tediye 
olunmak üzere hamilleri tarafından götürülmesini ilân edecek ve mez
kûr tahvilât kamilen zımbalanarak iptal edilecektir. 

Madde 2 — Tahvilâtı cedide (Mısır vergisile temin olunmuş yüzde 
üç buçuk faizli tahvilâtı Osmaniye) unvanile man un bulunacak ve iba
resi Türkçe ve İngilizce ve Fransızca olacak ve beheri yirmişer İngiliz 
lirasına yahut bunun mazrublanna müsavi kıymetli kıtalara münkasem 
olmak üzere mikdarı itibarî olarak ceman sekiz milyon iki yüz on iki 
bin üç yüz kırk lira isterlinden ibaret bulunacaktır. Tahvilâtı mezbure 
hamiline olarak tanzim edilecek ve altı aydan altı aya yani her senenin 
3-15 nisan ve 3-15 teşrinievvel tarihlerinde Londrada ve Londra üzerine 
olan kambiyo fiatile dahi Dersaadette ve Pariste tediye olunmak üzere 
senevî yüzde üç buçuk hesabile faiz getirecek ve beher sene üç yüz yirmi 
dokuz bin iki yüz kırk dokuz lira isterlin altı şilin bir pens faiz ve resül
mal ve masraf mürettebatı olmak üzere tahvilâtı mezkûrenin altmış bir 
senede bedelâtı başa baş ifa ve tesviye olunacaktır. Mezkûr mürettebatı 
seneviye zirde on yedinci maddede tayin olunan kumüsyonu havi bulun
muştur. Tahvilâtı cedidei mezburenin tab'mdan evvel ne kadarı yirmi 
ve yüz ve beş yüz ve bin lira isterlinlik olacağını mübeyyin cetveli tah
vilâtı mezburenin nümunelerile beraber liecîilistizan hakipayı şahane
ye arz ve takdim olunacaktır. 

Madde 3 — Tahvilâtı mezburenin faizi mürettebatı bin sekiz yüz 
doksan dört senesi efrenci temmuzun on beşinci gününden itibaren iş
lemeğe başlayacaktır. Birinci kupon senei merkume kezalik efrenci teş
rinievvelinin on beşinci günü tediye olunacak ve yalnız üç aylık faizi 
şamil bulunacaktır. Andan sonraki kuponlar altı aydan altı aya yani 
her senenin efrenci nisan ve teşrinievvelinin on beşinde ifa edilecektir. 
Kuralar her senenin şehri temmuzunda Hükümeti Seniyenin bir memuru 
hazır olduğu hald Londrada keşide olunacak ve birinci kura bin sekiz 
yüz doksan beş senesi temmuzunda çekilecektir. Kura isabet eden tah
vilâtın bedelâtı kuranın çekildiği tarihi takib eden şehri teşrinievvelin 
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rumî üçüncü (yani efrenci on beşinci) günü ifa edilecektir. Kura^ isabet 
eden tahviller bedelâtının hini tediyesinde bedelâtı mezkûrenin tediyesi 
için muayyen olan tarihte vadesi duhul etmemiş olan kuponların cüm
lesi tahvile merbut bulunma'k lâzım gelecek ve noksan olan kuponların 
bedeli kura isabet eyliyen tahvilin hamiline itası iktiza eden meblâğdan 
tenzil edilecektir. Her kuranın neticesi istikrazın tediyei mürettebatına 
memur olan dairei sarrafiye canibinden masarifi ifa olunmak üzere üç 
gazeteye dere ile ilân ettirilecektir. 

Madde 4 — Duhul vadelerinden itibaren altı sene müruruna kadar 
bedelâtı istifa olunmak üzere götürülmiyen kuponlar ile kura isabet 
edipte vacibülifa olduğu günden itibaren on beş sene zarfında bedelâtı 
alınmak üzere ibraz olunmayan tahviller Hazinei Celiie menfaatine ola
rak müruru zaman ile kâffei hukuktan sakıt olacaklardır. 

Madde 5 — Hükümeti Seniye yüzde üç buçuk faizli tahvilâtı cedide 
kuponları ile resülmalinin tediyatı üzerine hiç bir gûna tenzilât ve ten-
kisat icra etmemeği taahhüd eder. Anifülbeyan tahviller ile kuponlar 
memaliki Devleti Aliyede halen ve istikbalen her nevi resim ve vergi ve 
damgadan vareste bulunmuştur. 

Madde 6 — Vadeleri duhul edip bedelâtı verilmiş olan kuponlar 
ile kura isabet eyleyip resülmali tesviye kılınmış olan tahviller zımba
lanıp iptal olunduktan sonra her sene Hazinei Celileye teslim oluna
caktır. 

Madde 7 — Hükümeti Seniye işbu yüzde üç buçuk faizli istikrazı 
cedidin resülmali itibarisi kamilen tesviyepezir oluncaya değin icab eden 
mürettebatına karşılık olmak üzere üç yüz yirmi dokuz bin iki yüz kırk 
dokuz lira isterlin altı şilin ve bir pensten ibaret olan mehlâğı seneviyi 
bir sureti mutlakada ve mümteniülinfisah olarak havale ve tahsis buyu
rur. Bu maksadın husulü ve mürettebatı mezburenin temini tediyesi için 
Hükümeti Seniye işbu yüzde üç buçuk faizli istikrazı cedidin tamamii 
tesviyesine değin mukaddema bin sekiz yüz elli dört ve bin sekiz yüz 
yetmiş bir seneleri istikrazlarının mürettebatına tahsis kılınmış olan 
meblâğı mezburun beher sene İngiltere Bankasına kelevvel ifa ve tesli
mi hususunu Hıdiviyeti Celile canibinden doğrudan doğruya muakidlere 
karşı taahhüd ettirmeği deruhde buyurur, istikrazı cedidin tediye mü
rettebatı Dent Palmer ve şürekâsı nam bankerlere tevdi olunacağı cihetle 
meblâğı mezburun kemafissabık marüzzikir bankerlerin emrine hazır 
bulundurlmasını Inugiltere Bankasına taahhüd ettirmeği dahi Hükümeti 
Seniye deruhde eder. 
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Madde 8 — Muakidler salifülbeyan yüzde üç buçuk faizli tahvilâ
tın resülmali itibarî olarak sekiz milyon iki yüz on iki bin üç yüz kırk 
lira isterlinliğini yüzde doksan bir fiatla yani yüz lira isterlin resülmal 
itibarileki nakden doksan bir lira isterin fii maktu ile Hükümeti Seniye
den ahz ve mubayaa ederler. 

Madde 9 — Hükümeti Seniye işbu mukavelenamenin sebebi tanzi
mi olan yüzde üç buçuk faizli istikrazı cedidin resülmali itibarî olarak 
beher yüz lira isterlin için bir lira isterlinin bedelini maktuan muakid-
lere ifa edecektir. Buna mukabil muakidler dahi tahvilâtın kâffei masa
rifi tanzimiye ve tabiyesini ve diyarı ecnebiyeye mahsus her nevi damga 
masarifini ve her nevi emisyon ve kot istihsali masarifini ve tahvilâtı 
cedideye müteferri diğer bilcümle masarifi muhtemeleyi deruhde ede
ceklerdir. Tahvilâtı kat'iye numunesi muakidler canibinden Dersaadette 
Hazinei Celileye takdim olunduğu tarihten itibaren ikinci madde hük
müne tevfikan on beş gün zarfında canibi hazinei müşarünileyhadan tas-
vib olunacaktır. 

Madde 10 — Muakidler tahvilâtın tediyei bedelâtı için tayin olu
nan tarihten evvel yedlerindeki tahvilâtı yeni tahvilâtla mübadele ettir
melerini tahvillerinin bedelâtını ahz etmek üzere davet edilmiş olan as
habı tahvilâta teklif edecekler ve muakidler canibinden tayin olunan 
müddet zarfında mübadeleye talib olmayan hamiller tahvilâtı meshube-
lerinin bedelâtını muakidlerle bilittifak Hükümeti Seniyece tayin buyu-
rulacak tarihte bihakkın ahzedecekler ve muakidler bedelâtı mezbure 
için iktiza eden mebaliği tedarik etmeğe mecbur olacaklardır. 

Madde 11 — Bin sekiz yüz elli dört ve bin sekiz yüz yetmiş bir 
seneleri istikraz tahvilâtının faizleri berveçhi âti yürütülecektir. 

Evvelâ mübadele olunan tahvilâtın faizi yüzde üç buçuk faizli is
tikrazı cedid faizinin mebdei olan 15 temmuz sene. 1894. tarihine kadar 
ve bedelâtı tediye olunan tahvilâtın faizi dahi tarihi tediyeye değin işle
yecektir. Bu faizler 10 teşrinievvel sene 1894 tarihinde duhul edecek ola
nı dahi dahil olarak henüz vadeleri duhul etmiyen kuponların kâffesi 
dahi merbut bulunmak üzere mezkûr bin sekiz yüz elli dört ye bin sekiz 
yüz yetmiş bir seneleri istikraz tahvilâtının teslimi mukabilinde berveç-
hizir ifa edilecektir. 

Şöyleki: Evvelâ mübadele olunan tahvilâtın faizi hini mübadelede 
ve saniyen bedelâtı tediye olunan tahvilâtın dahi esnayi tediyesinde 
resülmalile beraber tesviye kılınacaktır. Muakidler işbu faizlerin senevî 
yüzde üç buçuk hesabile tediyesi İçin icab eden mebaliği avans suremle 
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ita etmeği deruhde ederler. Muakidler işbu avanslarının resülmalile 
faizlerini bin sekiz yüz elli dört ve bin sekiz yüz yetmiş bir seneleri is
tikrazlarının mürettebatına Dent Palmer ve şürekâsı marifetile tahsis 
olunmak üzere canibi Hıdiviyeti Celileden İngiltere Bankasına teslim 
edilmiş yahut teslim edilecek olan mebaliğden bilifraz istifa edecekler
dir. Bu maksadın hususlü için Hükümeti Seniye Canibi Hıdiviyeti Celi
leden 10 teşrinievvel sene 1894 tarihine kadar İngiltere Bankasına veril
miş veya verilecek olan yahut bin sekiz yüz elli dört ve bin sekiz yüz 
yetmiş bir seneleri istikraz tahvilâtının 10 nisan sene 1894 tarihinde va
desi duhul eden kuponu badelifa mumaileyhim Dent Palmer ve şürekâsı 
yedinde kalmış bulunan mebaliği muakidlerin emrine hazır bulundur
mağı deruhde buyurur. Muakidler berveçhi muharrer kendi emirlerine 
hazır bulundurulan mebaliğden evvelâ anifen beyan olunduğu üzere 
avans suretile ita etmiş oldukları mebaliğin resülmal ve faizlerini sani
yen yüzde üç buçuk faizli istikrazı cedidin 15 teşrinievvel sene 1894 ta
rihinde duhul edecek üç aylık faiz kuponunun tediyei bedeli için iktiza 
eden meblâğı ve salisen zikrolunan iki kalem mebaliğ üzerine yüzde 
yarım hesabile ifası lâzım gelen kumüsyon mikdarının ifraz eyliyecek-
ler ve fazlasını Hükümeti Seniyenin emrine hazır tutacaklardır. Bin se
kiz yüz elli dört senesi istikrazının bilcümle tahvilâtının bedelâtı tediye 
olunmak üzere ashabı davet olunacağından tahvilâtı mezkûrenin bin se
kiz yüz doksan dört senesi temmuz kurası keşide olunmıyacaktır. 

Madde 12 — Muakidler kendi marifetlerile mübadelesi icra olu
nacak tahvilâtla işbu mukavelenamenin onuncu maddesi mucibince be-
delâtını tesviye edecekleri tahvilâtı Hükümeti Seniyenin emrine hazır 
tutacaklardır. 

Madde 13 — Muakidler tedavülde bulunan bin sekiz yüz elli dört 
ve bin sekiz yüz yetmiş bir seneleri istikraz tahvilâtının mecmu bedeli 
olan altı milyon dokuz yüz kırk altı bin dört yüz elli lira isterlin ile 
maktuan deruhde edilen meblâğın hasılı bulunan yedi milyon dör yüz 
yetmiş üç bin iki yüz yirmi dokuz lira isterlin sekiz şilin beynindeki 
beş yüz yirmi altı bin yedi yüz yetmiş dokuz lira isterlin sekiz şilinlik 
farkı Hükümeti Seniyeye nakden tediye etmeği taahhüd ederler. İşbu 
beş yüz yirmi altı bin yedi yüz yetmiş dokuz lira isterlin sekiz şilin 
zikri âti vadelerle Hükümeti Seniyeye ifa edilecektir yani iki yüz bin 
lira isterlini emisyon tarihinden itibaren on beş gün zarfında ve bakisi 
olan üç yüz yirmi altı bin yedi yüz yetmiş dokuz lira isterlin sekiz şilin 
dahi berveçhiâti yani elli bin lirası 15 haziran sene 1894 ve elli bin 
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lirası 15 temmuz sene 1894 ve elli bin lirası 15 ağustos sene 1894 ve 
kusuru dahi 15 teşrinievvel sene 1894 tarihlerinde tediye olunacaktır. 

tşbu tediyat altın olarak Londrada icra olunacaktır. Masarifi nak
liye ile sigorta ücreti Hükümeti Seniyeye aid olacak ve fakat mebaliği 
mezburenin Dersaadete nakli için Hükümeti Seniye muakidlere hiç bir 
kumüsyon vermiyecektir. 

Madde 14 — Muakidler maddei sabika mucibince Hükümeti Seni
yeye teslim edecekleri mebaliğin son taksitinden işbu mukavelenamenin 
dokuzuncu maddesinde muharrer yüzde birin tediyesi için iktiza eden 
akçeyi tevkif eyliyeceklerdir. 

Madde 15 — Hükümeti Seniye yüzde üç buçuk faizli istikraı cedi
din Avrupa piyasalarında icra olunacak emisyon muamelesinin tesrii 
maksadile istikrazı mezkûre mahsus muvakkat ilmü haberler tanzim ve 
ihraç eylemeleri zımnında muakidlere mezuniyet ita ederler. Zikrolunan 
muvakkat ilmühaberlerin evvelce Hükümeti Seniyenin nazarı tasvibi 
âlisine arz olunması iktiza etmiyecektir. 

Madde 16 — Tahvilâtı kat'iyeye Maliye Nazırının matbu imzası 
vazolunacak ve bunun için Nazın müşarünileyh hazretleri tarafından Lon
drada bir vekil tayin olunacaktır. Tahvilâtı mezkûreye kotrol için mu-
akidlerin bir vekili vaz'ı imza edecek ve bu tahvilât kezalik muakidler 
marifetile anifüzzikir muvakkat ilmühaberler ile mübadele kılınacaktır. 

Madde 17 — Hükümeti Seniye işbu istikrazın faiz ve resülmal ak
çesi mürettebatının tediyesi için yüzde yarım kumüsyon ita edecektir, 
tşbu kumüsyon ikinci maddede muharrer üç yüz yirmi dokuz bin iki 
yüz kırk dokuz lira altı şilin bir penslik meblâğı seneviye dahildir. 

Madde 18 — Hükümeti Seniye işbu mukavelenamenin sebebi tan
zimi olan yüzde üç buçuk faizli istikrazı cedid tahvilâtını bin dokuz yüz 
beş senei milâdisi nisanının rumî üçüncü yani efrenci on besinci gü
nünden itibaren her ne zaman isteyecek olur ise bedelâtını başa baş te
diye ederek tedavülden kaldırmak hakkını muhafaza buyurur. 

Madde 19 — tşbu mukavelename ancak ahkâmı mündericesini mu-
saddak iradei seniyenin şerefi sudurundan ve yedinci maddede gösteri
len taahhüdatı mutazammın senedatın muakidini mumaileyhim yedine 
tesliminden sonra kesbi kat'iyet ederek mer'iyülicra olacaktır. 

Madde 20 — Şayed iğtişaşatı vahimei siyasiye ve maliyeden naşi fi 
13-25 mayıs sene 1894 tarihinden evvel her ne vakit olur ise olsun yüşde 
iki ve üç rubu faizli İngiliz konsolidelerinin borsa fiatı yüzde doksan 
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beşten dun bir raddeye tenezzül eder ise muakidler tarihi mezkûrdan 
evvel her ne zaman olur ise olsun işbu mukavelenameden keffiyed ettik
lerini Maliye Nezareti Celilesine ba ihbarname beyan eyliyeceklerdir. 
Ancak bu takdirde 13-25 mayıs sene 1894 tarihine kadar her ne vakit 
olur ise olsun mukavelenamei mezkûru mutazammm olduğu ayni şart
larla kabul edebilmek hakkını haiz olacaklardır ve şayed fi 13-25 mayıs 
sene 1894 tarihine kadar muakidler işbu mukavelenameyi bittekrar ka
bul etmezler ise mukavelename o anda münfesih ve keenlemyekün hük
münde olacak ve tarafeyinden hiç biri harç veya masraftan yahut her ne-, 
vi esbabı saireden dolayı diğer tarafın aleyhine her ne suretle olur ise ol
sun bir gûna müddeiya'.a kıyam edemiyecek ve fakat tarihi mezkûrdan 
sonra fi 13-25 teşrinisani sene 1894 tarihine kadar Hükümeti Seniye yüz
de üç buçuk faizli istikrazı cedidin emisyonuna karar verecek olur ise 
işbu muameleyi şeraiti mütesaviye ile muakıdini mumaileyhime teklif 
etmedikçe eşhası saire ile bu babda hiç bir gûna taahhüdata girişemiye-
cektir. 

Muakidler dahi Maliye Nezareti Celilesinden kendilerine tahriren 
vukubulan ihbarname tarihinden itibaren on beş gün zarfında teklifi 
vakii kabul edip etmiyeceklerini bildireceklerdir. 

Madde 21 — Hükümeti Seniye muakidlerle ittifak hasıl etmedikçe 
bin sekiz yüz doksan beş senesi kânunuevvelinin gayetine kadar mısır 
vergisile temin olunan bin sekiz yüz elli beş senesi istikrazının mübade
lesine şüru etmemeği taahhüd buyurur şayed Hükümeti Seniye tarihi 
mezkûrdan evvel bin sekiz yüz elli beş senesi istikraz tahvilâtının mü
badelesine iptidar etmeğe karar verecek olur ise işbu istikrazın muakid-
lerine şeraiti mütesaviye ile bir hakkı rüçhan ita buyuracak ve muakid-
lerin dahi bu babda canibi Hazinei Celileden kendilerine vukubulacak 
ihbar tarihinden itibaren on beş gün müddet zarfında marüzzikir hakkı 
rüçhanı istimal edip etmiyeceklerini beyan etmeleri lâzım gelecektir. 

Madde 22 — İşbu mukavelenamenin icra veya tefsiri ahkâmından do
layı Hükümeti Seniye ile muakidler beyninde vukubulabilecek her gûna 
ihtilâfat biri canibi Hükümeti Seniyeden ve diğeri dahi muakidler tara
fından müntehab iki hakemden mürekkez bir mahkemei hakemiyece fasi 
ve hasem olunacak ve bunlar beyinlerinde uyuşamadıkları takdirde işe 
netice vermek üzere zikrolunan hakemler canibinden bir mümeyyiz nasb 
edilecek ve bunun verdiği karar her iki taraf için kat'iyülhüküm ola
caktır. 
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Maddei munzama 

Beyinlerinde kefaleti müteselsile olmıyarak muakidlerin işbu mu
kavelenamedeki hisseleri âtiyülbeyan nisbetlerdedir. 

Yüzde ellisi Mösyö Roçilde aiddir. 
Yüzde ellisi Bankı Osmaniye aiddir. 
işbu mukavelename üç nüsha olarak 4-16 mayıs 1310 (1894) tari

hinde Dersaadette tanzim olunmuştur. 
Devleti Aliye namına 

Maliye Nazın 
Ahmed Nazif 

Mösyö N. M. Roçild ve Roçild Firer namına 
A zar yan Perefiz 

Bankı Osmanî namına 

Müdür Müdür Muavini 
L. Lâfuvant /. Volfinik 

trade tarihi: 9 zilkade 1311 2 mayıs 1310 

No: 3 7 5 — Umum yurtluk ve ocaklık aylıkları mahiûiâtmm 
haizi hukuku irsiye olan efradı aileye intikali 

hakkında 

Bitlis Vilâyetine mülhak Hayzan Kazası aşan Sultan Süleyman 
Han Hazretlerinin zamanı saltanatlarında evlâddan evlâda intikal et
mek üzere kazai mezkûr ümerasına temlik ve-ihsan buyurulmuş ve ahi
ren yani iki yüz altmış altı tarihinde bedele rabt ile mutasarrıflarına 
maaşlar tahsis olunmuş iken Hazinece ümerayı mumaileyhimden bilâ 
veled vefat edenlerin maaşlan Hazine manda edilmek istenilip ancak 
maaşatı mezkûre yedlerindeki nisam hümayun mucibince aile namına 
muhassas olduğundan bilâ veled fevtolanlann maaşlan Hazinenin 
veçhile Hazine manda olmak Jrtiza etmeyip emsali hakkında icra otfıman 
muamelenin müekkilleri hakkında dahi icrasında bahsSle istitafı ve el-
yevm iki yüz yirmi bin kuruş tutan aşarı mezkûr bedelâtının nısıf iti
barile maaşa ta zammı ifadesini havi ümerayı mumaileyhim evlâdının 
vekili Hacı ibrahim imzasile verilen arzuhaller ve olbabda cereyan 
eden muhaberat üzerine takdim kılınan mazbatada yurdluk ve ocaklık 
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veçhile muhassas olan maaşat ashabından birinin bilâ veled vefatı 
halinde Hazinece o maaşın Hazine manda edilmek istenildiğinden ve 
maaşatı mezkûre hakkındaki esas iradei seniye bu makule maaşatın 
taksimi miras kaidei şeriyesi üzerine tevzi ve tahsis merkezinde olmasile 
bundan haizi hukuku irsiye olan her ferdin istifade etmesi iktiza ederek 
Hazinenin zehabile taksimi miras tabiri beyninde münasebet olmadığı 
cihetle ümerayı merlkumeye muhassas ımaaş/ların taksimi miras kai
desi veçhile taksim ve tevzii ve emsali hakkında da bu veçhile muamele 
icrası lâzım geleceği ve aşar bedelâtımn nısıf itibarile maaşatı mez
kûreye zammı caiz olamıyacağı cihetle keyfiyetin müstediye tefhimi 
iktiza edeceği gösterilmiş ve mucibince keyfiyet 21 eylül 1309 tarihinde 
ba buyuruldii sami tebliğ buyurulmuş olması üzerine Maliye Nezare
tinden cevaben takdim kılınan tezkere Şûrayı Devlete havale buyurul-
makla Dahiliye Dairesinde kıraet olundu. 

Mealinde 8 zilhicce 1285 tarihli buyuruldii âlide yurtluk ve ocak
lık veçhile tasarruf olunan kuranın canibi miriden zabtiyle hasılatı mu
kabilinde Hazinei celileden verilen maaşlar nizamının tesisindenberi 
evlâdı zükûra hasr ve tahsis olunmakta ve bazılarına müsavat ve ki
misine dahi miras kaidesine tatbikan sülüs ve süİüsanı itibarile tevzi 
ve ita kılınmakta idüğünden ve bunun bir kaidei muttaride tahtına 
idhali lâzimeden olduğundan evlâd tabirinin zükûr ve inasa şümulü 
bedihî olmasile beraber çünkü zikrolunan maaşlar ashabının bir gûna 
hizmeti olmıyarak muhassasatı vakia adeta nan pare hükmünde olma
sından dolayı evlâdı inasın bundan mahrumiyeti kaidei adil ve hak
kaniyete tevfik olunamıyacağından bu takım maaşların arazi kanun
name! hümayunu ahkâmına tevfikan evlâdı zükûr ve inasa müsavaten 
tahsisi münasib görünmüş idüği irade buyurulmuş ve iradei seniyei 
ahire hükmü dahi bu makule yurdluk ve ocaklık maaşları esasen ev
lâda kalmak ve nesli münkariz oldukta Hazine manda edilmek şartile 
muhassas olup ashabı maaşın tahtı tasarruflarında bulunan arazi ha
sılatına mukabil bittahsis arazi kanunnamesine tatbikan evlâdı zükûr 
ve inasa müsavatan tahsisi evvelce kararlaştırılmış ise de evlâdı inas 
idarei izdivaçta bulunarak evlâdı zükûranlara kıyas olunamayacağı gibi 
evlâdı inasın bu maaşlardan külliyen mahrumiyeti dahi tecviz oluna
mıyacağından şimdiye kadar sülüs ve sülüsan ve müsavat veçhile mün
hasıran evlâdı zükûra verilen maaşlara dokunulmayıp badeizin hal 
vukuunda evlâdı zükûr ve inasa taksimi miras kaidesine tatbikan tahsis 
olunmasının usul ittihazı merkezinde bulunmuş olmasına göre zikro-
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lunan maaşların muamelâtı tahsisiyesince salifüzzikir taksimi miras 
kaidesinin evvelce tensibi icrası mahza evlâdı zükûr ve inas beyninde 
emri taksimce bir adalet husulü maksadına müstenid olduğu halde 
zikrolunan mazbata suretinde muharrer olacağı üzere haizi hukuku 
irsiye olan her ferdin istifade etmesi derecede maaşatı mebhusenin 
tevsii dairei tahsisatı esas iradeye nazaran muhtacı istizan olduğu be
yan olunmuş ve nezareti müşarileyhadan ahiren takdim olunup havale 
olunan tezkerede Bargiri Kazası ümerasından ibrahim Beyin bin üç 
yüz dokuz senesi ramazanı şerifinin yirmi beşinci günü vukuu vefatına 
mebni yurdluk ve ocaklık veçhile muhassas olup münhal olan şehrî 
altmış kuruş maaşının terktemiş olduğunu mahdumu Yusuf ve keri
meleri Zülfünaz ve Beyaz ve Zeyneb ve Zübeyde ve Seyran Hanımlara 
tahsisi ilâmı şer'î suretinin leffile Van Vilâyeti idare Meclisinden mebus 
mazbatada iş'ar olunduğundan ve müteveffayı mumaileyhin evlâd ve 
evlâda kalmak ve nesli münkariz oldukta Hazine manda edilmek şar
tile yurdluk ve ocaklık veçhile Van Sancağı emvalinden gayrı ez ten-
kihat altmış kuruş maaşı olduğu ve bu makule maaşattan hal vukuunda 
taksimi miras kaidesine tevfikan evlâdı zükûr ve inasa tahsisi mukte-
zayı iradei seniyei hazreti hilâfetpenahiden idüği kayıddan ve müte
veffayı mumaileyhin veraseti mumaileyhime münhasır bulunduğu mez
kûr ilâmı şer'î suretinden anlaşılmış olduğundan maaşı mezkûrdan 
gayri ez kesir on yedi kuruşunun tarihi mezkûrdan itibaren mumaileyh 
Yusuf Beye ve sekiz buçuk kuruşunun dahi Zülfünaz ve Beyaz ve Zey
neb ve Zübeyde ve Seyran Hanımlara tahsisi iş'ar kılınmıştır. 

İşbu yurdluk ve ocaklık intikalâtının taksimi miras kaidesine tev
fiki hakkındaki iradei seniyei ahire mukaddema evlâdı zükûr ve inasa 
vukubulan intikalâttaki ittıratsızlıktan tevellüd v e neş'et etmiş oldu
ğundan Hazinece bu hakkı intikalin evlâda hasrile miras kaidesinin 
yalnız anlar hakkında icrası lâzım geleceği iddia olunup vakıa bu su
reti muamelenin mukaddemki cereyanı itibarile doğru ise de gerek işbu 
maaşların menşei tahsisi olan emlâk üzerindeki hukuku irsiyenin ve 
gerekse ahiren şerefsadır olan iradei seniyenin vereseden bir kısmına 
hasrile diğerlerinin mahrum bırakılması işin esası itibarile muvafık 
olamayıp hatta icareli Osman Paşanın hemşiresinden münhal olan ma
aşın kendisine tahsisine dair takdim kılman mazbatanın makrunu mü-
saadei seniyei hazreti hilâfetpenahi olması da bu hesabı teyid etmekte 
ise de Hazinece işin esası v e umumu üzerine istizana lüzum görüldü
ğüne ve müşarileyh Osman Paşa hakkmda müteallik buyurulan iradei 
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seniyeye nazaran umum yurtluk ve ocaklık münhalâtının haizi hukuku 
irsiye olan efradı aileye teşmili intikali hususunun arz ve istizanile 
adalet efzayı sünuh ve sudur Duyurulacak iradei seniyei hazreti mülû-
kâneye tevfikı muamele olunması hususunun nezareti ımüşarünileyhaya 
havalesi tezekkür kılındı. Olbabda emrü ferman hazreti menlehülem
rindir. 

6 şevval 1311, 31 mart 1310 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
ve mütalea olunan işbu mazbatasında dermeyan olunduğu veçhile Bit
lis Vilâyetine mülhak Hizan Kazası aşarı Sultan Süleyman Han Haz
retlerinin zamanı saltanatlarında evlâddan evlâda intikal etmek üzere 
kazai mezkûr ümerasına temlik buyurulmuş ve ahiren iki yüz altmış 
altı tarihinde bedele rabt ile mutasarrıflarına maaşlar tahsis kılınmış 
olduğu halde Hazinece ümerayı mumaileyhimden bilâ veled vefat eden
ler maaşları Hazine manda edilmek istenilip bu ise muvafıkı madeleti 
seniye olamıyacağına ve icarsli Osman Paşanın hemşiresinden münhal 
olan bu makule maaşın kendisine tahsisi hakkında bilistizan iradei seni
yei hazreti hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulmuş olmasına na
zaran mevzuubahis olanmaaşlar gibi umum yurtluk ve ocaklık aylıkları 
münhalâtının haizi hukuku irsiye olan efradı aileye teşmili intikali 
zımnında icrayı icabının Maliye Nezaretine havalesi tezekkür ve tensib 
kılınmış ise de olbabda ve katıbai ahvalde emrü ferman hazreti veliyü-
lemir efendimizindir. 

27 zilhicce 1311, 19 haziran 1310 

[irade tarihi: 29 zilhicce 1311, 21 haziran 1310\ 

No: 3 7 6 — Aşı nizamnamesi 

17 muharrem 1312, 9 temmuz 1310 

Madde 1 — Mekâtibi umumiye ve hususiyede bulunan zükûr ve 
inas şakirdanın çiçek çıkarıpta eseri görülenlerden madası kâffeten aşılı 
olmak tahtı mecburiyettedir. Zikrolunan mıekâtibin her hangisine olur ise 
olsun girmek istiyen çocuklar aşılı olacak ve aşılanmış ve aşısı tut
muş olduğuna dair bir şehadetnameyi hamil bulunacaktır. Ve böyle 
şehadetnamesi olmayan çocuklar mekteplere kabul olunmaz. 
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Madde 2 — Maddei sabıkada beyan olunan şehade-tnameler dairei 
tıbbiyei mülkiyeden tertib olunacak matbu varakalara yazılmış olmak 
üzere ya hükümeti seniyece tayin olunmuş aşıcılar canibinden veyahut 
idarei tıbbiyece maruf ve musaddak tabib ve cerrah ve icazataameli aşı
cılar tarafından aşıladıkları çocukların ismine olarak mühür veya imza 
tahtında ita kılınmış olmak meşruttur. Fakat nezdinde matbu varaka 
bulunmıyan etıbbayı marufenin adi kâğıt üzerine yazacakları mümzi 
şehadetnameler makbul tutulur. 

Madde 3 — Eklâm ve hidematı Devlete ilk defa dahil olacak ve me-
darisi ilmiyeye girecek olanların ve asakiri şahane ve zabtiye silkine 
girenlerin dahi aşılı bulunmaları mecburidir. Kuma ve redif efradmdan 
tahtı silâha alınanların ve jandarma ve polis silkine girenlerin aşılı ol-
miyardan mensub oldukları taburun tabib veya cerrahı marifetile aşı-
lanup yedlerine birer şehadetname verilecektir. 

Madde 4 — Mekâtibi umumiye ve hususiye nazır ve müdürlerile ida
reye memur muallimlerinden işbu mizam ahkâmına mugayir olarak aşı 
şehadetnamesi bulunmıyan şakirdanı mektebe kabul edenlerden kanunu 
cezanın iki yüz elli dördüncü maddesi mucibince cezayı nakdi olınır. 

Madde 5 — Aşı ameliyatı mektebi tıbbiyei şahane derununda vaki 
muayenehanede ve Dersaadet ve belâdı selâsede vaki nöbet mahallerinde 
mahsusen memur olan tabib ve cerrah ve aşıcılar marifetlerile meccanen 
icra olunur. Ve icabına göre senede iki üç defa her daireyi belediye ay
rıca muvakkaten aşıcılar izamile aşılanmamış olanlar rncjcanen aşılat-
tınlıp bilâücret şahadetnameleri verilecektir. Taşrada aşı ameliyatı mem
leket etibbası ve tabib bulunmayan yerlerde mahsusan tayin kılınmış 
aşıcılara muhavveldir. Bu ameliyata memur olan tabib ve aşıcılar aşı 
mayası memlu kalemleri mahallinden taleb edeceklerdir. 

Madde -6 — Aşı ameliyatına memur olanlann verecekleri şehadet-
namelerde büyük ve küçük aşıladık! an nüfusun isim ve şöhretlerini ve 
numaralarını ve aşıladıkları tarih münderiç olacak ve evvelden aşılan
mış olanlara aşısı tutup (nedbesi) yani alâmeti görülenlere müşahedeyi 
mübeyyin olmak üzere zikrolunan şahadetnamelerden meccanen ita kı
lınacaktır. 

Madde 7 — Dersaadet ve vilâyatta işbu nizamname ahkâmının ta
mamen icra olunup olunmadığını teftiş ermek idarei tibbiyei mülkiyeye 
muhavveldir. 

Madde 8 — Memurini mülkiye ve askeriye canibinden işbu nizam 
hükmünün infazına dikkat etmiyenler kanunen mes'uldür. 
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Madde 9 — Bir vilâyet ve liva ve kazada çiçek illeti zuhurunda de
rununda hasta bulunan hanenin içindekiler bilâifatei vakt aşılanacaktır. 

Madde 10 — Vilâyet ve liva ve kaza ve nahiyelerde umum etfalin 
aşısız kalmalarından resi idarede bulunan zat mes'ul olacaktır. 

Madde 11 — Umum Ahali çocuklarını yevmi tevellütlerinden itiba
ren altı ay zarfında aşılatmağa mecburdur. 

Madde 12 — Her şehir ve kasaba ve nahiye ve kariyelerde vuku bu
lan tevellüdatı nüfus memurları vakit geçirmeksizin mensub oldukları 
mahaller mecalis idaresine bildirecekler ve mecalisi idare tarafından 
dahi tabib veyahut aşı memurlarına ihbar ile etfalin aşılanmalarına dik
kat ve nezaret edilecektir. 

Madde 13 — Kazalar ile devairi belediye tabib ve cerrah ve aşıcı
ları aşı ameliyatımı meccanen icraya mecburdurlar. 

Madde 14 — Aşı ameliyatı birinci defa tesir etmediği halde tekrar 
icra edilir. İkinci defa yine müessir olmaz ise üçüncü defa olarak icra 
olunur. 

Madde 15 — Aşılanan çocuklar bir hafta sonra muayene edilerek 
aşılan tutmuş ise matbu şehadetname doldurulup koçanı memur tarafın
dan veyahut imam ve muhtar ve rüesayı ruhaniye ile birlikte mühürlenir. 

Madde 16 — Aşılanan çocuklara verilmiş olan aşı şehadetnameleri 
koçanları mecalisi idare tarafından memurlarından alınıp yedlerine tas
diki havi birer mazbata verilecektir. 

Madde 17 — Aşı şahadetnamelerinin koçanları hükümeti mahalliye 
canibinden ve tasdik mazbataları dahi aşı memurları ile etibbayı bele
diye tarafından Tıbbiye Nezaretine gönderilecektir. 

Madde 18 — Maddei sabıkada muharrer şehadetnameler ile koçan
lar Tıbbiye Nezareti tarafından aşı müfettişliğine bilhavale oraca tatbik 
olunduktan sonra senede bir defa tanzim olunacak istatistik defteri mü
fettiş tarafından anlara göre tanzim edilecektir. 

Madde 19 — Mecalisi idare tarafından bir sene zarfında aşılanmış 
olanlann ve dikkatsizliğinden veya hastalığımdan veyahut aşınım tesirsiz 
kalmasından dolayı aşısız kalanların ve aşısız olarak diğer kasaba veya 
kariyeden gelenlerin isimlerini mübeyyin birer defter bittanzim Tıbbiye 
Nezaretine gönderilecektir. 

Madde 20 — Aşı ameliyatı her beş senede bir defa tekrar edilecek
tir. 



Madde 21 — Her sancağa tayin olunacak nirer aşıcıya verilecek 
dörder yüz kuruş maaş ile bunlara nevahi ve kurayı dolaşmak fiaenr her 
saat için ita olunacak beş kuruş harcırah mahalleri devairi belediyesi 
varidatından tesviye edilecektir. 

Madde 22 — Bir kimsenin bulunduğu karye veya kasabaya aşı me
muru geldiği halde çocuğunu aşılamayan kimseden hükümeti mahalliye 
marifetile yüz elli kuruş cezayı nakdi alınacaktır. 

Madde 23 — Çiçek illetine uğramış olanların çıbanlarının irinle
rinden alıpta başkalarını aşılayanlardan idareten iki yüz kuruştan bin 
kuruşa kadar cezayı nakdî ahzile beraber bu fiilden dolayı bir gûna 
mazarrat vukua gelmiş ise haklarında lâzım gelen ceza tertib olunmak 
üzere mütecasirleri aid olduğu mahkemei nizamiyeye teslim olunacaktır. 

Madde 24 — Hükümet memurları nevahi ve kurada aşıcılara lâzım 
gelen muaveneti icraya mecburdurlar. 

Madde 25 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memur
dur. 

N o : 377 — tzmir - Kasaba demiryolile temdidi şirketinin 
nizamnamei dahilisi 

21 muharrem 1312, 12 temmuz 1310 

Zirde vaziülimza Bankı Osmanî Müdürü Müsyö Lafuent ile Ya
taklı Vagonlar Şirketi Müdürü Mösyö Nakelmakers tamirden bed' ile 
Kasabadan bilmürur Alaşehrre ve Manisadan Somaya ve İzmirden Bi-
runabada kadar mümted olan demiryoHarın işletilmesile Alaşehirden 
veya Elkandan Afyonkarahisarma kadar bir demiryolun ve bilcümle 
müştemilâtının inşasile idare ve işletilmesi için fi 29 receb sene 13le 
tarihli fermanı âli mucibince tarafı Devleti Aliyeden MBayÖ Nakei-
makerse verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen taahhüdatın icrası için 
şeraiti âtiyeye tevfikan Anonim Şirketi teşkil eylemişlerdir. 

BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve imi ve merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına tevfi
kan salifüzzikir hatlar ile müştemilâtının inşasile idare ve işletilmesi 
için zirde muharririm imza ile tertib ve ihracı zirde kararlaştırılan 
hisseler ashabı beyninde bir Osmanlı Anonim Şirketi teşkil olunmuştur. 

T. 1 C.« F. 94 
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Madde 2 — Şirketin unvanı İzmir ve Kasaba Demiryolile Temdidi 
Osmanlı Şirketi olacak ve tâbiiyeti sıfatile Devleti Aliyenin kavanin 
ve nizamatı umumiyesine tâbi bulunacaktır. 

M a d d e 3 — Şirketin merkezi Dersaadette olacak ve memaliki os-
maniyenin sair bir mahallinde veya memaliki ecnebiyede dahi şubeleri 
bulunabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesh veya müd
deti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe imtiyaz müddeti 
olan doksan dokuz seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

İmtiyazın firkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz Mösyö Nakelmakers canibi Hükümeti 
Seniyeden kendisine verilen imtiyaz ile ana merbut veya andan mün-
bais olan kâffei hukuk ve imtiyazat ve menafii şirkete devretmiş ve şirket 
sahibi imtiyaz sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve vezaifçe anın makamına ka
im olımuştur.Bmaenaleyh sahibi imtiyaz fermanı âli ile mukavelât ve im
tiyaza müteallik kâffei evrakı ve senedatı şirkete teslim etmeğe mec
burdur. Mösyö Nakelmakers bu veçhile mevcud olan hatların işletilmesi 
hakkındaki hukukunu ve edevatı sabite ve müteharrikesini gerek Hü
kümeti Seniyeye ve gerek Kasaba Kumpanyasına karşı bilcümle ta-
ahüdattan vareste olarak Hükümeti Seniyenin doksan dokuz sene zar
fında kendisine tediyesini taahhüd buyurduğu iki milyon üç yüz on 
bin iremk meblâğı maktuu senevinin tamamından bilâ kayıd intifa etmek 
hakkını şirkete devreder. İşbu devir muamelesine mukabil şirket im
tiyazın istihsali için ihtiyar olunup keşfiyat ve vekâlet vesaire mas
rafı olarak şirketin ilk içtimai umumisinde tayin olunan meblâğı ken
disine veya hukukuna kaim bulunanlara tediye eyliyecektir. Bundan 
başka şirket bedeli tesviye edilmiş beş bin aded hamiline aid hisse 
senedatını dahi sahibi imtiyaza ita edecektir. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi on altı milyon franktan ibaret olup 
beheri beş yüz franklık otuz iki bin hisseye münkasimdir. Heyeti umu
miyenin işbu sermayeyi yüzde elli derecesine kadar tezyid etmeğe sa
lâhiyeti olacaktır. İşbu sermayeden başka heyeti umumiyenin kararile 
şirketin ihtiyacı nisbetinde tahvilât dahi ihraç olunabilecektir. 

Madde 7 — Şirket sermayesinden kalan yirmi yedi bin hisse se
nedatı imza olunduktan ve imza edilen hisse senedatının yüzde onu is
tihsal olunduktan sonra sureti kat'iyede teşekkül etmiş addolunacak 
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ve hissedar yazılanlara tediye ettikleri tekaaiti mübeyyin muvakkat se
nedat verilecek ve sermayenin nısfının tediyesinde ashabı yedinde bu
lunan senedatı muvakkate senedatı asliyeye tahvil edilecektir. Şirketin 
hisse senedatının bir tarafı türkçe ve diğer tarafı fransızsa veya sair 
lisanlar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin baki kalan yüzde doksanı 
şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile Dersaadet vesair 
lâzım gelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmi ve gayrı resmî 
bazı gazetelerle lâakal otuz gün evvel ilâm keyfiyet olunarak muta lebe 
olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye oluncaya değin sene
dat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde onu tediye 
olunmadıkça kabili havale ve furuht olamıyacaktır ve bunların havale 
ve furuhtu şirketin defterine kaydedilerek ziri bayi ile müşteri ve mü-
dirandan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyet 
havale ve furuhtu senedde dahi zikir ve işaret kılınacaktır. Bedelin 
nısfı tediye olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere mu
harrer bulunabilecektir. 

Madde 9 — Hisse senedi eri şirket nazarında kabili inkısam değil
dir ve şirket her hisse için bir sabib tanır bir hissedarın varis veya da-
yinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını 
taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile müdahale edemezler 
ve istifayı hukuk için şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti umu
miyenin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmıyan hisse 
senedaünın sahihlerinden teehhüratı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete 
hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren 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 nu
maraları 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 Dersaadet ve 
Paris ve Brüksel ve Londra İdare Meclisinin irae edeceği sair mahal
lerin borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul olunma
mış ise müzayede tavükite hisseleri sattıracaktsr. 

Bu veçhile furuht olunan senedat ibtal olunacak ve müşterilere 
eski senedlerinin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita kı-
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lınacaktır. Satılan senedin esmanı hasılası hissedarın şirkete olan dey-
nine hasr ve tahsis olunur ve noksanı andan taleb olunacağı gibi faz
lası var ise ana ita olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır 
Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafın

dan mansub lâakal beş ve nihayet on ikiye kadar azadan mürekkeb bir 
meclisi idareye ihale olunur ve şu kadar ki ilk üç sene müddet için 
teşkil olunan meclisi idare heyeti Bankı Osmaninin Paris Heyeti Baş
kâtibi Gaston Obuano Bankı Osmaninin Paris Müdiranından ve Kon-
tuar Deskont Bankasının Reisi Muavini Mösyö Tec-dor Berje ve Du
yunu Umumiye Meclisi Azasından Atufetlû Hamdi Beyefendi Hazret
leri Bankı Osmaninin Müdürü ve Düyunu Umumiye Meclisi Azasından 
Mösyö Lüi Lafuant Bankı Osmaninin Londra Heyeti Başkâtibi Mösyö 
Landr Bankı Osmaninin müdiranından Mösyö Lorans Sahibi îmtiyaz 
Mösyö Nakelmakers Dersaadet Selanik iltisak Osmanlı Demiryolu Mü
diranından Müsyö Ranber nam zatlardan ibaret olup tasdiki memu
riyetleri heyeti 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 andan sonra kıdem itibarile her 
sene bir veya kısmen yani sülüsü 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 lâa
kal nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna manuttur. Meclisi idarenin 
kararlar hazır bulunan azanın ekseriyeti arasile muteber olur ve tesavii 
ara vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik edilir ve anda dahi tesavii ara 
vuku bulursa mevzuubahs olan leıklif red olunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine kayd olu
nur ve ziri reis ile hazırı bl'!meclis bulunan aza tarafından imza edilir zab
tın sureti veya bir fıkrai muhreoesi muteber olmak için reis veya vekili 
tarafından imza olunmak lâzım gelir. 

Madde 16 — idare meclisi azasından her biri şirketin elli hisse se
nedatına malik olması lâzım gelir senedatı mezbure şirketin sandığına 
tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satılamıyacaktır. Bun
ların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damga vurulacaktır. 
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Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının vefatı ve
ya istifası vukuundan veya sair bir sebebden dolayı bir veya bir kaç 
aza yeri münhal kalır ise meclisi idare anların yerine muvakkaten asa 
tayin eyliyecek ve intihabı kat'î gelecek heyeti umumiye tarafından icra 
olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene 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 ikamet edenler veya. 
muvakkaten gaybubet eyliyealer esnayı müzakeratta kendilerine vekâlet 
etmek üzere refiklerinden azadan birini tayin edebilirler şu kadar İd 
vekâlet edecek azanın kendi reyi dahil olduğu halde ikiden ziyade reyi 
olamıyacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için 
iktidarı tamı haizdir ve hatta sulh olmak ve hakem tayin etmek salâhiye
tine dahi maliktir ve heyeti umumiyeye arz olunacak hesabatı tenzün 
ile tevzi olunacak temettüün miktarını teklif eder meclisi idarenin reisi 
gerek müddei ve gerek müddeialeyh srfatile huzuru mehakimde bizzat 
veya bilvekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevadı mahsusa ve bir müddeti nnıay-r. 
yene için haiz olduğu iktidarım kısmen veyahut tamamen azasından bir 
veya bir kaç zata ba vekâleti mahsusa ihale edeceği misillû mesalihi ca
riyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil 
eyliyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası hasılatı safiyeden kendilerine tah
sis kılınacak hisseden başka meclisde hazır bulunacakları günler için 
bir ücret dahi ahz edeceklerdir işbu ücretin mikdarı heyeti umumiye 
tarafından tayin kılınır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 23 — Sureti muntazamada akdi içtima eden heyeti umumiye 
umum hissedarın heyeti mecmuası makamında bulunur. 

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene ilk altı ay zarfında meclisi 
idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi içtima eder. 
Bundan başka meclisi idare icab ettikçe on gün evvel davet edilerek su
reti fevkalâdede olarak heyeti umumiyeyi davet edebilir. 
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Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten lâakal yirmi 
hisseye malik olan hissedarandan mürekkep olacaktır. Heyeti umumiye
de gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hissedaranm her yir
mi hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki her bir hissedarın yüzden zi
yade reyi olamıyacaktır. 

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

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten şir
ketin hisse senedatından ibaret olan sermayenin bir rub'una müsavi his
se senedatına malik hissedarlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolu
nur. Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedaranın hisse senedatından 
ibaret sermayesinin mutasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikir bir rub'u
na müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini on gün 
zarfında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim etme
leri davetnamelerde ihtar olunacaktır. 

îşbu heyeti umumiyenin def'ai ulâ içtimaında hazır bulunan his
sedaranın asaleten ve vekâleten hamil oldukları hisse senedatının mik
darı derecei ldfayede olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak 
içtimaa davet edilir. 

işbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin mikdarı 
ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş 
olan hususat hakkında icrayı müzakerat edeceklerdir. Bu veçhile cereyan 
eden müzakerat mer'i ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile ikinci iç
tima beynindeki müddet yirmi günden dun ve bir mahdan ziyade olmı-
yacak ve ikinci içtimain davetnameleri on gün evvel icab edenlere gön
derilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset eder. 
Ve reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis 
vekâletine intihab eylerler heyeti umumiyede hazır olup en ziyade hisse
ye malik olanlardan iki hissedar rey toplamak hizmetini ifa eder. Heyetli 
umumiye kâtibi reis ile rey toplamağa memur olanlar tarafından tayin 
olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata ekse
riyeti ara ile karar verilir. Müzakere olunacak mevadın cetveli meclisi 
idare tarafından tanzim edilir, işbu cetvele dahil olacak mevad meclisi 
idarenin teklifatı ile heyeti umumiye azasından olup hamil olduğu his
selerin bedeli şirket sermayesinin lâakal yüzde onuna baliğ olan his
sedaran tarafından yevmi içtimaından lâakal yirmi gün evvel vuku bu-
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lacak 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 — Beher sene akdi içtima edecek olan heyeti umumiye 
şirketin umur ve mesalihine dair her sene meclisi idare tarafından tak
dim olunan lâyiha ile hesabata dair müfettişler tarafından verilen ra
porun kıraatini istima ve hesabatı ledelmüzakere ya kabul veyahut red 
eder. Ve hissei temettüü tayin eyler ve tebdili iktiza eden meclisi idare 
azasının yerlerine diğerlerini nasb eder' ve şirketin bilcümle umur ve 
hususatı hakkında bilmüzakre kararı kat'î ita ve meclisi ^—nin icap 
eylerse iktidarını tevsi eyler. 

Fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin 
lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabınm ekseriyeti arası olmadık
ça sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zabtolunan müzakerab bir defteri 
mahsusa kayd ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa memur 
olanlar ve kâtib tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her içtimaın
da hazır bulunan hissedaranın esamisile ikametgâhını ve her birinin ha
mil olduğu hisselerin mikdarım mübeyyin bir cetvel tanzim ile mevcud 
olanlar tarafından imza edilip sabit deflerinin o günkü varakasına rept 
ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — lâecMihtâcaç ibraz olunacak heyeti umuzmyeai» «abıt 
sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi veya vekili tarafın
dan imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname ahkâ
mına tevfikan verilecek kararların kabulü gaib olan veya muhalif rey
de bulunan hissedaran için dahi mecburülicradır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 
Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtidasından bed 

ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur fakat birinci senei ma
liye müstesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşkili tariki', ile ertesi 
kânunuevvelin otuz birinci günü beynindeki müddeti şaaril olacaktır 
meclisi idare ber sene nihayetinde şiıkatin aatluhşt ve duyunatuu ha
vi bir defteri umumi tanzim ve işbu defter ile muvazene cUsftesrini re" 
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hesabatı heyeti umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere 
irae ve tebliğ edecek ve heyeti umumiyenin hini içtimaında ona takdim 
eyliyecektir heyeti umumiyeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her 
hissedar mezkûr defterleri ve hesabatı mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmale mahsup akçe beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden hisse se
nedatına bilâ istisna senevî yüzde dört faiz itasına kâfi meblâğ ifraz 
edildikten ve baki kalan temettüden ihtiyat akçesini teşkil etmek üzere 
yüzde beş dahi ifraz olunduktan sonra kusurunun yüzde on beşi müte-
saviyen müdirana ve yüzde seksen beşi hissei temettü namile hissedarana 
tevzi edilir. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene bir mik
darı muayyeni kura keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı safiye-
den her sene yüzde bir ımükdar akçenin ifrazına karar verebilir. Ve şu 
halde kurası isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei temettü ve
rilecek ve fakat faiz ita olunmıyacaktır. 

YEDİNCİ FASIL 

İhtiyat akçesi beyanındadır 
Madde 38 — ihtiyat akçesi otuz altıncı madde mucibince yüzde 

beş hesabile temettüatı seneviyeden müfrez mebaliğin terakümünden te
şekkül edecek ve masarifi fevkalâde ve gayri melhuzaya karşılık tutula
cak ve i'bşu akçenin mikdarı şirket sermayesinin öşrüne müsavi bir rad
deye baliğ oldukta ihtiyat akçesinin ifrazı keyfiyeti tatil olunabilecektir. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse basma yüzde dört faiz itasına 
kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edilebilecek
tir. 

Madde 40 — Şirketin inkızayı müddetinde ve bilcüırile taahhüdatı 
ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi bilcümle hissedaran beyninde tak
sim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 

lfbu nizamnamei dahiliye vukubulacak tadilât ve şirketin temdid 
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 işbu nizamnamece tadilât icra-
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sını ve şirketin müddetinin temdidini veya feshi ile kat'ı muamelâtımı 
veyahut sair şirket ile birleşmesini teklif edebilir. Şu kadar ki nizam
namece tadilât icrası ve temdidi müddet edilmesi veya icab eder i s e 
şirketin sair şirket ile birleşmesi maddeleri her hailde hükümeti seniye
nin ruhsatına mütevakkıftır. Şirketin kat'ı muamelâtından hisse sene
datı üzerine tediye edilen mebaliğ tesviye olunduktan sonra fazlası bilâ 
istisna mütesaviyen bilcümle hissedaran beyninde tevzi edilecektir. 

Madde 42 — Meclisi idare şirket sermayesinin üç rubu zayi oldu
ğu halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek üzere heyeti 
umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veya müddeti 
tekmil olmaksızın fesh olundukta içtima eden heyeti umumiye şirketinr 
sureti kat'ı muamelât ve hesabatına karar verecek ve kat'ı hesap için 
bir veya bir kaç memur tayin edecektir. Heyeti umumiye şirketin mev
cud olduğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi ikti
dar ve salâhiyetini istimale devam edecektir, kat'ı muhasebe memurlar» 
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. 

Made 44 — tşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen hususat» 
karar vermek üzere sureti fevkalâdede davet edilecek heyeti umumi
yede şirket sermayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hamil* 
hissedaran hazır olmadıkça cereyan edecek müzakerat makbul ve mute
ber olamaz. 

No: 378 — Taş ocakları varidatının sureti ahz ve eibayeti 
hakkında 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin mazbatası 

Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretinin Şûrayı Devlete havale bu
yurulan şerhi cemaziyelevvel 1311 tarihli tezkeresi Dahiliye Dairesinde 
kıraat olundu mealinde taş ocakları nizamnamesinin ımevîcii icraya vaz'ı 
tarihinden beri aradan yedi sene mürur etmiş olduğu halde varidat ve hası
latının sureti ahz oibayetince bir usulü muttaride vaz ve tesis edilmemiş o l 
masından dolayı nizamen ahzı lâzım gelen resmin hamillerinden istih-
salile nezaret veznesine irsali kesbi us ret eylemekte ve ekser vilâyetten^ 



149ö 

l evana eden muharreratta dahi vesaiti tahsiliyenin fıkdanından bahisle rü
sumu muktaziyenin maden mühendisleri marifetile ahz ve istifası lüzumu 
dermeyan olunmakta ise de maden mühendisleri her vilâyette mevcud 
olmamakla beraber refakatlerinde vesaiti icraiye dahi bulunmadığından 
Dunlarla da husulü maksadın temini kabil olamıyacağı derkâr ve varidatı 
mezkûrenin ahz ve cibayeti muamelâtının orman hasılatında müttehaz 
olan usul ve kaideye tevfikan orman müfettişlerine ve onların nezaret 
ve idaresi tahtında olmak üzere orman memurlarına ilâveten tesviye 
ettirilmesi daha ziyade husulü inzibatı mucib olacağı ve eğerce müfettiş 
ve memurini mumaileyha işbu vazifenin de tahmil ve ilâvesinden dolayı 
sınıflannm terfi ve maaşlarının tezyidi lüzumu aşikâr ise de ileride ica
bına bakılmak üzere emvali emiriyede cari olan usul veçhile mezkûr 
taş ocakları hasılatı safiycsmden şimdilik sureti muvakkatede olarak 
memurini ımumaileyba ondalık suretile aidat ita ve şehrî vukubulan ha
sılat içinde tertib olunan numunesine tevfikan birer cedvel celb edilmesi 
varidatı mezkûrenin mümkün mertebe muntazaman istihsal ve istifasını 
kâfil tedabirden görülmüş ve fakat vilâyatı şahane ormanları alelûmum 
memurini fenniye ve lâzimenin ikamesile henüz tahtı idare ve inzibata 
alınmamış olduğundan orman müfettiş ve memurları olmıyan mahaller
de şehrî dört yüz kuruşu tecavüz etmemek üzere tahsilattan yüzde on ku
ruş aidatla memur istihdam edilerek varidatın anlar marifetile istihsali 
ve orman memurlannın dahi işbu hasılattan aidat ahz eylemeleri hususu 
istizan kılınmıştır. 

Zikrolunan taş ocakları hasılatından orman müfettişi ve memurla-
nna verilecek ondalık müfettiş ve memur olmıyan yerlere tayin edilecek 
memurlara ita kılınacak ondalık gibi dört yüz kuruşla mahdud ve mu
kayyet mi yoksa bu tahdid yalnız beri tarafa mahsus olupta müfettiş 
ve memurini mevcude tahsilatın umumundan mı ondalık alacaktır böy
le ise bu tefavütü muameleye sebeb nedir ve tahsilatı vakıanın ondalığı 
dört yüz kuruşu tutmayan mahaller ve aylarca üst tarafına ne muamele 
olunacaktır buraları nezareti müşarünileyhadan istifsar olunarak ceva
ben alınan tezkerede taş ocaklan hasılatı umumiyesinden orman müfettiş 
ve süvari memuru bulunmıyan mahallerde orman hasılatının sureti ci-
bayetinde müttehaz olan usul ve kaide dairesinde ondalıkla memur is-
tihdamile bunlar marifetile istihsal olunacak rüsumattan şehrî dört yüz 
kuruşu tecavüz etmemek üzere kendilerine aid itası ve cibayet olunacak 
hasılatın aidatı dört yüz kuruşa baliğ olmaz ise orman muamelâtında 
•cari olduğu veçhile üst tarafını aramağa hak ve salâhiyet olmamak sar
i n e istihsal olunacak varidatın mikdarma göre aidatının tesviye oluna-
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cağı ve orman müfettiş ve süvari memuru mevcud bulunan mahallerde 
dahi vezaifi asliyelerine ilâveten hasılatı mezkûrenin memurini muma
ileyhim marifetile ahz ve cibayet ettirilerek bunlara dahi kezalik hası
latı vakianın mikdann» göre ve fakat şehriye dört yüz kuruşu tecavüz 
etmemek üzere ondalık suretile aidat ita kılınacağı dermeyan kılın
mış ve şu halde tervici lis'arı münasib görünmüş olduğundan bermucibi 
istizan muamelei muktaziyenin ifası hususunun nezareti müşarileyhaya 
havalesi tezekkür kılındı olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrin-
dir. 

12 şevval 1311, 6 nisan 1310 

(Meclisi Mahsusu Vükelânın zeylen mazbatası) 
Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinden kaleme alınıp meyanei aciza-

nemizde kıraat ve mütalea olunan işbu mazbatada dermeyan olunduğu 
veçhile taş ocaklan nizamnamesinin mevkii icraya vaz'ı tarihinden beri 
yedi sene mürur etmiş olduğu halde varidat ve hasılatının sureti ahzı 
ve cibayetince bir usulü muttaride vaz ve tesis edilememesinden dolayı 
hasılatı mezkûrece terettüp eden noksana nihayet verilmek için taş ocak
ları hasılatı umumiyesinden orman müfettiş ve süvari memuru bulurum-
yan mahallerde orman hasılatının sureti cinayetinde müttehaz usul ve 
kaide dairesinde ondalıkla memur istihdamile bunlar marifetile istihsal 
olunacak rüsumattan şehri dört yüz kuruşu tecavüz etmemek üzere ken
dilerine aidat itası ve cibayet olunacak hasılatın aidatı dört yüz kuruşa 
baliğ olmaz ise orman muamelâtında cari olduğu veçhile üst tarafını 
aramağa hak ve salâhiyet olmamak şartile istihsal olunacak varidatın 
mikdarına göre aidatın tesviyesi ve orman müfettiş ve süvari memuru 
mevcud olan mahallerde dahi vezaifi asliyelerine ilâveten hasılatı mez
kûrenin memurini mumaileyhim marifetile ahz ve cibayet ettirilerek 
bunlara dahi kezalik hasılatı vakıanın mikdarına göre fakat şehrî dört 
yüz kuruşu tecavüz etmemek üzere ondalık suretile aidat itası münasib 
olmasile ol veçhile ifayı muktezası hususunun Orman ve Maadin ve Ziraat 
Nezaretine havalesi tezekkür kılınmış ise de olbabda ve katıbei ahvalde 
emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

16 sefer 1312, 7 ağustos 1310 

[İrade tarihi: 18 sefer 1312, 9 ağustos 1310] 
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No: 379 — Tariki İlmiye Tekaüd Nizamnamesi 

5 rebiülevvel 1312, 25 ağustos 1310 

Madde 1 — Makamı Meşihatı Islâmiye ile tahsisatı ilmiyeden ma
aşa nail olan rütebi ilmiye ricalile memurini seriye ve saiâtiııi izam 
cevamii şerifesi cuma vaizleri ve muhassasatı ilmiyeden muvazzaf ketebe 
ve hademe işbu nizamnamenin tayin eylediği hakkı tekaüde nail olur. 
Ancak devriye müderrisi eril e tariki kaza ashabından hidematı şeriyede-
müstahdem olmayanlar hakkı tekaüde nail olamazlar ve bunların maaş
larından tekaüd aidatı alınmaz. 

Madde 2 — Ricali ilmiyenin mebdei hizmet ve memuriyetleri rüuse-
nailiyetleri tarihinden ve nevabı şer'in usulü dairesinde silki nevaba ka
yıd ve kabulleri tarihinden ve ketebe ve hademenin dahi zamanı tavzif
lerinden itibar olunur. Ancak yirmi yaşından aşağı rüuse veya maaşa 
nail veyahut bir hizmete dahil olanların her halde mebdei hizmetleri, 
yirmi yaşından muteber olup andan aşağı olan sinleri dahili hesap 
edilmez. 

Madde 3 — Tekaüde kesbi istihkak ile tekaüdünü taleb edenler Der
saadette ise Makamı Meşihati tslâmiyeye ve taşrada ise Valii Vilâyete 
bir istidaname verip evvelâ tariki ilmiye veya silki nüvaba veyahut 
devair ve mehakimi şeriyece kitabet ve hizmete kaç yaşında ve ne tarihte 
duhul eyledikleri ve ne memuriyetlerde ve hangi kaza niyabetlerinde ve 
ne gibi hizmette ve ne kadar müddet bulundukları ve her bulundukları 
memuriyetlerde ne mikdar maaş aldıkları ve saniyen infisalleri vukubul--
muş ise ne sebebe mebni olduğu ve ne kadar vakit mazul kaldıkları ve 
salisen tekaüdünü istida eyledikleri gün müstahdem ve mazul bulunup-
bulunmadıkları ve rabian tekaüdünü maluliyetlerinden dolayı istida et
mekte iseler ne vakit malûl olmuş oldukları başka başka tahkik oluna
rak keyfiyatı evrakı müsbitesinin ilâvesile beraber istidanameler ve vilâ-
yattan varid olmuş mazbatalar makamı meşihati islâmiyeden meclisi-
intihabı hükkâma bilhavale oraca ve sicilli ahval şubesince tetkikatı mü
kemmele ifa olunduktan sonra muamelâtın icrası için meclisi idareyi em
vali eytama havale olunacaktır. 

Madde 4 — Bir memur taleb ve istidası vukubulmadıkça ve ifayı 
vazaife ademi iktidarı tahakkuk yani ifayı hizmet edemiyecek derecede 
alil ve mariz olduğu sabit olmadıkça tekaüd olunmaz. 

Madde 5 — Tekaüd maaşı iki nevi olup birisi müddeti malûme 
hizmet ve diğeri maluliyet mukabili tahsis edilir. Hizmet mukabili teka-



üd istihkakına nail olmak ikinci maddede beyan olunan mebdelerden 
bilitibar otuz sene mürur etmekle meşruttur. 

Madde 6 — Maddei sabıkada muharrer olduğu veçhile hizmet mu
kabili tekaüde müstahak olanların en sonra bulundukları memuriyetten 
veya tarikçe bulundukları raddeden infikâki zamanı mebde' ittihaz olu
narak o zamandan geriye doğru on senelik memuriyet veya tarik maaşı 
toplanıp hasılının öşrünün on ikide birinin yüzde ellisi şehrî tekaüd 
maaşı olmak üzere tahsis olunur. Eğer tekaüde müstehak olanların en 
sonra müstahdem bulundukları memuriyetlerden ve raddei haliyelerin-
den geriye doğru on sene alettevali memuriyette bulunmamış iseler sı-
rasile daha geri seneler maaşları dahili hesap edilerek mutlaka on se
nelik maaşlarının mikdarı tayin olunduktan sonra tekaüd maaşı tahsis 
edilir ve bunların otuz seneden ziyade geçirdikleri senelerin beheri için 
otuz senede nail olacakları maaşım otuzda biri maaşı mezkûre zam 
olunup bu hesap Ü2ere kırk beş sene hizmet etmiş bir memura te
kaüd maaşı olarak on senelik maaşı yekûnunun öşrünün on ikide biri
nin yüzde yetmiş beşi tahsis edilir ve kırk beş seneden ziyade müddet 
için bir şey verilmeyip yine kırk beş senelik maaş tahsis kılınır. 

Madde 7 — Şeraiti muharrere üzere tekaüdü icra olunacakların 
uhdelerinde her ne nam ile olur ise olsun muhassasatı ilmiyeden maaşı 
bulunduğu ve aldığı maaşı bilhesap tekaüd maaşından dun olduğu su
rette noksanı ikmal edilir. 

Madde 8 — Tekaüd için hesap olunacak on senelik maaşlardan 
tensiki maaşat kararnamesinin tesisinden evvelki zaman maaşlarına tesa
düf olunur ise mezkûr kararnamede muayyen olan makadir üzerine he
sap edilecek ve kararnamede olmayan maaşlardan dahi akçe farkı ola
rak humsu tenzil kılınacaktır. 

Madde 9 — Tebdili tarik etroiyerek hidematı mülkiyede müstah
dem bulunan zevatın mülkiyede sebkeden hizmetleri müddeti tekaüde 
mahsub edilir. Şu kadar ki bulundukları müddette mülkiye tekaüd san
dığına vermiş oldukları akçelerden yirminci madde hükmünce mülkiye 
tekaüd sandığından ve ilmiyede geçirdikleri müddet için ilmiye sandı
ğına vermiş oldukları mikdardan ilmiye sandığından maaş tahsis kılınır. 

Madde 10 — Rical ve memurinden birisi tedavi ile kesbi sıhhat eyliye-
miyecek surette menzul ve muk'ad ve iki gözü ama ve niyabet erbabın
dan olupta savtı kaviyi işitemiyecek derecede asam veyahut cismen aha
rın ianesine muhtaç olacak sair bir illet ile malûl'olanlar müddeti meşru-
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tai tekaüdü ikmal etmemiş bile bulunsalar son memuriyeti daimeleri mev
kiine muhassas maaşın nısfı ile tekaüd edilir ve ileli merkûreden başka 
illetle yani cismen ahann ianesine muhtaç olmıyacak ve bulunduğu 
meslekin gayri bir hizmeti ifaya kudreti bulunacak derecede malûl olan
lar muhassas bulunan maaşın rub'ile ve müddeti hizmeti on seneyi teca
vüz etmiş ise sülüsile tekaüd olunur. 

Madde 11 — Malûlinin şu i k i derecede maluliyetleri Dersaadetçe 
meclisi tıbbiyede bilmuayene sabit olduğu Tıbbiye Nezaretinden meclisi 
idarei emvali eytama ba tezkere beyan olunmakla ve taşralarda meclisi 
idarenin tasdikinde olarak memleket tabibleri taraflarından verilen ra
por kezalik Tıbbiye Nezareti tarafından tetkik ve tasdik edilmekle meş
ruttur. 

Madde 12 — Malu l i ye t üzerine tekaüdünü taleb edenlerin müddeti 
meşrutai tekaüdü doldurduğu tebeyyün eder ise bu maddei nizamiye 
hükmüne gidilmeyip nizamnamenin tayin eylediği ahkâm ve şerait da
iresinde müddeti hizmet itibarile tekaüdü icra edilir. 

Madde 13 — İşbu nizamname mucibince tekaüd edilenlerin tekrar 
hizmete girmesi caiz olmaz. Şayed bir mütekaid mücerred görünen lü
zum üzerine tekrar hizmete alınır ise müddeti istihdamında tekaüd ma
aşı kesilir ve o hizmetten infikâkinden sonra müddeti ahirei istihdami-
yesi için hiç bir şey zamolunmaksızın evvelki tekaüd maaşı ita kılınır 
ve memuriyeti ahiresi maaşından sandığa tabiî alınacak olan aidattan 
dolayı bir gûna iddiaya hakkı olamaz ve işbu nizamın neşrinden 
mukaddem tekaüd edilmişlerden tekrar hizmete girmiş olanlar hakla
rında dahi bu veçhile muamele olunur. 

Madde 14 — Müstehakkı tekaüd olanların icrayı tekaüdü eğer mu
vazzaf ise maaşının kat'ı ve değil ise istidası tarihinden itibar edilir ve 
muvazzafinden tekaüd istidasında bulunanların tekaüd muamelâtı bil-
ikmal tekaüd maaşı tahsis olunmaksızın memuriyet maaşları kat olun-
unayıp tekaüd olundukları tarihe kadar verilecektir. 

Madde 15 — Bir memurun zamanı mazuliyeti şeraiti atiye daire
sinde müddeti tekaüde mahsub edilir. Şöyle ki aldığı maaştan sandığa 
yüzde beş verenlerin zamanı mazuliyeti ne kadar olur ise olsun tamamen 
müddeti tekaüde mahsub olunur ancak maaşsız bulunanların iki seneye 
kadar olan mazuliyetleri tamamen ve dört seneye kadar olan mazuliyet
lerinin iki senesi tam ve diğer iki senesi nısıf hesap edilerek müddeti 
tekaüde mahsup olunup bundan ziyade mazuliyet müddetleri mahsup 

edilmez. 
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Madde 16 — Sandıktan hizmet mukabili tekaüd maaşı tahsisi müd
deti hizmet maaşından sandığa yüzde beş verilmekle meşruttur. Bir 
memur müddeti meşrutai tekaüdü ikmal edipte istida eylediği halde 
müddeti hizmeti nisbetinde maaş tahsis olunacağından müddeti hizmeti 
içinde maaşlarından tevkif edilmiş olan yüzde beşten maada daha kaç 
senelik geri müddet maaşlarından yüzde beş alınması icab eder ve anın 
yekûnu her kaç kuruşa baliğ olur ise hini istifasına değin kendi tekaüd' 
maaşından ve badelvefat veresesine intikal eden maaş mikdarından yüz* 
de on tevkif edilir ve aileye tahsis olunan maaşlar dahi şu kaideye tev-
fik olunur. 

IKÎNCÎ FASIL 

Mütekaidin müteallikatına verilecek maaşların derecatı 

Madde 17 — Hizmet mukabili tekaüd "için meşrut olan müddeti 
ikmal edipte kablettekaüd veyahut badettekaüd vefat edenlerle yirmi 
birinci madde mucibince müddeti hizmeti tam on seneye baliğ olduğu 
halde fevt olanların ve onuncu maddede gösterilen ahvalden naşi teka
üd maaşına nail olduktan sonra veya nail olmadan irtihal edenlerin b i r 
yetimine müteveffanın müstahak olduğu maaşın nısfı beş yüz kuruşu 
geçmez ise ita olunur ve eytamın teaddüdü halinde işbu nısıf maaş be
yinlerinde mütesaviyen taksim kılınır ve bunlardan vefat edenler ile zü-
kûrdan olupta yirmi yaşım ikmal eyliyenlerin ve inastan tezevvüç eden
lerin taksimi mezkûrdan isabet eden hisseleri kat olunarak diğer yetim 
ve yetimelerin maaşlarına zammolunur ve eğer müteveffanın müstahak 
olduğu maaşın nısfı beş yüz kuruştan ziyade ise bir yetime maaşı mez
kûrun beş yüz kuruşu tam ve beş yüz kuruştan yukarısının nısfı ve eğer 
eytamı iki nefer ise maaşı mezkûrun beş yüz kuruşu tam ve beş yüz 
kuruştan yukarısının üç rubu tahsis ile üst taraftan sandığa kalır ve 
eytamı üç ve daha ziyade ise müteveffanın müstahak olduğu maaşın 
ol vakit nısfı tamamen verilir. Bunlardan maaştan sakıt olan veya vefat 
edenlerin taksimi mezkûrdan isabet eden hisseleri kat olunarak' bir ye
tim kalmış ise müteveffanın müstahak olduğu maaşın nısfının beş yüz 
kuruşu tam ve beş yüz kuruştan yukarısının nısfı ana tahsis ile diğer 
nısfı sandığa kalır ve eğer iki yetim kalır ise kezalik müteveffanın müs
tahak olduğu maaşın nısfının beş yüz kuruşu tam ve beş yüz kuruştan 
yukarısının üç rubu tahsis ile geriye kalan bir rubu sandığa kalır ve 
eğer eytam bakiye üç nefer ve daha ziyade ise münhal olan maaş ta
mamen anların maaşlanna zammolunur ve ancak icazet vermiş veyahut-
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tedris ile meşgul bulunmuş olduğu halde vefat eden dersiam efendiler 
tarik ve raddesince mütekaidinden ise bir nefer oğlu veya kızı için tahsis 
olunacak maaş üç yüz ve zevcesi için yüz elli ve müteveffanın rütbesi 
kibar müderrisinden ise bir nefer oğlu veya kızı için tahsis edilecek ma

aş iki yüz ve zevcesi için yüz ve musılai sıhhatten musılai Süleymani-
ye kadar ise bir nefer oğlu veya kızı için tahsis kılınacak maaş yüz elli 
ve zevcesi için yetmiş beş ve musılai madununda ise bir nefer oğlu veya 
kızı için verilecek maaş yüz yirmi ve zevcesi için altmış kuruştan dun 
olmıyacak ve müteaddid evlâdını terk ile vefat edenlerin ikinci evlâdı 
için birinci evlâdının alacağı maaşın nısfı ve ziyade evlâdın beheri için 
rubu zam ile cümle evlâd beyninde mütesaviyen taksim ve zevcatı mü
teaddide hakkında dahi bu kaide veçhile muamele olunacak ve ümmül 
veledler zevce hükmünde addedilecektir ve işbu maaşlardan on altıncı 
maddeye tevfikan yüzde on tevkif olunacaktır. 

Madde 18 — On yedinci madde mucibince eytamı müstahakkı maaş 
olanların bir zevcesi veya müteaddid zevcelerinin cümlesi bir yetim hük
münde olduğu gibi valdeve ceddenin dahi ikisi bir yetim hükmündedir. 
Zevcenin teaddüdü halinde bir zevcenin hissesi zevcat beyninde mütesavi
yen taksim olunacağı gibi valdenin hissesi cedde ile beyinlerinde seviyen 
taksim edilir ve müteveffanın eytamı olmayrpta yalnız zevcesi veya val-
de veyahut ceddesi bulunur ise anlar müstahakkı maaş olur ve bir me
murun pederinin ve valdesinin valdeleri yani iki ceddesi bulunsa bun
ların ikisi de maaşa müstahak olup cedde hissesi bu iki cedde beyninde 
•taksim edilir ve müteaddid zevcelerden maaştan sakıt veya fevt olan
ların taksimi mezkûrdan kendilerine isabet eden hissesi kat ile henüz 
-hayatta olan zevcenin maaşına zammolunur. Vefat eden valde ve cedde 
hakkında dahi olveçhile muamele edilir. Mutallâkalar maaştan mahrum 
•olduğu gibi müteveffanın sair ekaribi dahi maaşa nail olamaz. 

Madde 19 — Zevci müteveffası memurini Devletten olupta hasben-
nizamı ilmiye evlâdından zevcesine maaş tahsis olunduktan sonra ilmi
yeden olan pederi dahi vefat ettikte pederinden dolayı sandıktan baş

kaca maaş tahsis olunmayıp ancak zevcinden dolayı nail olduğu maaş 
pederinin vefatından naşi müstahak olduğu maaştan dun ise bunun nok
sanı ikmal edilir. 

Madde 20 — Tahsisatı ilmiye ile ciheti mülkiye ve askeriyeden 
başka başka maaşı olupta her taraf tekaüd sandıklarınca maaşından tev-
kifat icra olunanların hini tekaüdlerinde kendileri ve badelvefat aileleri 
>terk olunan aidat mikdanna ve müddeti hizmetlerine göre her taraftan 
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naili maaş olurlar ve bir hatunun zevci ile bir veya müteaddidi oğlu 
olupta bunlardan biri tariki ilmiyede ve diğeri silki askeride ve diğeri 
hizmeti mülkiyede müstahdem bulunduğu halde bunların vefat etme
lerinden dolayı o hatuna hem askerî hem ilmiye hem de mülkiye tekaüd 
nizamnameleri mucibince müstahak olduğu maaş tahsis olunur. 

Madde 21 — Tekaüde kesbi istihkak etmiyerek müddeti hizmeti 
on seneyi ikmal etmiş olduğu halde vefat edenlerin eytam ve eramiline 
otuz sene hizmetle mütekaid olan bir memur evlâd ve iyalinin müsta
hak olduğu maaşın sülüsü ve müddeti hizmeti on seneyi tecavüz edenler 
hakkında sinini zaideye isabet eden mikdarm zammile tahsis olunur. 
Onuncu maddede gösterilen ahvalden maada on sene hizmeti sebkat et
miyerek vefat edenlerin evlâd ve iyaline dahi bir şey verilmez. 

Madde 22 — Eytamı zükûra verilecek maaş yirmi yaşlarını ikmal 
ettiği ve eytamı inas ve zevcat ve ümmehat ve cedata verilecek maaşlar 
ere vardıkları anda katolunur. Şu kadar ki iki gözü ama ve mefluç ve 
muk'ad ve menzul olanlar ile ahvali mesrude derecesinde bütün bütün 
kâr ve kispten kalmış olan malûlinin maaşları kaydı hayat ile ipka 
kılınacak ve evlâdı inasın tezevvüçleri hasebile kat edilmiş olan maaş
ları zevcinden müfarakatında veya zevcinin vefatında iade olunacaktır. 

Madde 23 — Müddeti meşrutaa tekaüdü ifa etmediği halde onuncu 
maddede gösterilen ahvalden müteessir olarak veyahut merkezi memu
riyetine gitmekte veyahut mahalli memuriyetinden avdet eylemekte iken 
veya esnayı memuriyetinde ifayı vazife eyler iken mehalik ve muhata-
rata uğrayarak kazaen vefat edenlerin evlâd ve iyaline müteveffanın 
son memuriyeti daimesi maaşının rubu ka olunur. 

Madde 24 — Bu misillû ashabı maaştan Dersaadette bulunanların 
berhayat olduklarını ve inastan olanların tezvici nefs etmediklerini mü
beyyin haber altı ayda bir kere sakin oldukları mahalleleri imam ve muh-
taranı taraflarından birer ilmühaber ile bulundukları mahal mecalisi 
matbu ilmühaberi tamim ettirip getirmeğe mecbur olacak ve ilmüha
ber ibraz etmiyenlere maaşları verilmiyecektir ve taşrada bulunanlar 
dahi kezalik altı ayda bir kere berhayat olduklarını ve inastan bulunan
ların henüz ere varmadıklarını mübeyyin mahalleleri eimme ve muh-
taranı taraflarından birer ilmühaber ile bulundukları mahal mecalisi 
idaresinden birer mazbata alarak makamı Meşihatı îslâmiyeye takdim 
edeceklerdir. 

Madde 25 — Müstehakkı maaş olan eytam ve eTamil ve mütekaidine 
sandıktan tahsis olunan maaşlarda küsur para bulunur ise sandık için 
tenzil kılınır. 

T. 1 C 6 F. 95 
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Madde 26 — Tekaüde müstahak olup vefatı vukubulan rical ve me
murin ve ketebe ve hademenin müstahakkı maaş olan müteallikatı istida
namelerini Dersaadette ise Makamı Meşihatı Islâmiyeye takdim ve ita 
ve taşrada ise mahallî hükümeti vasıtasile kezalik makamı müşarileyhe 
ba mazbata inha olunarak makamı müşarileyhten vukubulacak havale 
üzerine meclisi idarei emvali eytamdan dahi müteveffanın zükûr ve 
inas kaç nefer evlâdı olduğu ve valde veya ceddesi bulunup bulunma
dığı ve müteveffanın kanunun tayin eylediği hukuku haiz olarak vefat 
edip etmediği hakkında tetkikatı kâmile bilicra tebeyyün edecek hale 
göre maaş tahsis ve ita olunacaktır. 

Madde 27 — İşbu nizamnamenin mevkii icraya vaz'ı tarihinden 
mukaddem vefat edenlerin eytam ve eramiline tahsis olunan maaşların 
şeraiti tahsisiyesi kemakân baki olacağı gibi bu nizamname mucibince 
müstahakkı maaş olupta henüz maaş tahsis olunmamış olan eytam ve 
eramile bu nizamname mucibince verilmesi lâzım gelen maaşın nısfı 
tahsis olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASıL 

İlmiye Tekaüd Sandığı 

Madde 28 — tşbu sandığın sermayesi birinci madde mucibince 
evvelâ nizamnameden müstefid olacak Makamı Meşihatı Islâmiye ile 
büyük ve küçük ricali ilmiye ve memurini seriye ve selâtini izam cuma 
vaizleri ve ketebe ve hademe maaşlarından şehrî yüzde beş hesabile dera 
olunacak tevkifattan saniyen müceddeden bir hizmete veyahut maaşa nail 
olanların alacakları ilk maaşın nısfından salisen tarakki suretile bir 
hizmete memur veya zammı maaşa nail olanların ilk zammından rabian 
elli birinci madde hükmünce müstakrizinden bir defalık olmak üzere 
alınan kaydiyeden hamisen sandığın bidayeti teşkilindenberi mevcud 
olan sermayei aslisi ile ribhi hasılından ibarettir. 

Madde 29 — Tahsisatı ilmiyeden alınacak yüzde beş ile kat oluna
cak ilk nısıf ve zammın bir aylığı yani her nevi tevkifat muhasebei il
miyeden muamelei lâzime icra ve sandığa ita kılınacaktır. 

Madde 30 — Nüvab tahsisatından katolunacak mebaliğ bilûmum 
nüvab taraflarından doğrudan doğruya meclisi idarei emvali eytam ri
yasetine üç ayda bir kere ba posta irsal olunup makbuz ilmühaberi ta
rafı riyasetten yazılacak muharrerata leffen mahallerine gönderilecektir. 

Madde 31 — Resen bir mahalle tayin olunacak veya tahvili memu
riyet edecek olan nüvabın evvel emirde sandıkça bir ilişiği olup olma-
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dığı meclisi intihabı hükkâmdan ba müzekkere ledelistifsar meclisi ida
rei emvali eytamdan ilişiği olmadığına dair ilmühaber alınmadıkça mec
lisi intihabı hükkâmdan bir niyabete ve devairi saireden diğer bir me
muriyete tayin kıhnmıyacaktır. 

Madde 32 — Vilâyat ve sancaklar taraflarından müşterek inhalar 
ile intihab ve tayin olunan nüvvabın işlemiş ve işleyecek maaşlarından 
yüzde beş ve ilk aylığın nısfı ve zam vukubulmuş ise zammın tamı san
dığa aid olan miktar vilâyat ve elviye merkez nüvabı taraflarından ahz 
olunup hemen sandığa gönderilecek ve reisi meclis tarafından itası lâ
zım gelen makbuz dahi bilâ tehir irsal olunup ashabına verilecektir. 

Madde 33 — Merkez naibleri kendi maaşlarından ve gerek mahal
lince tayin olunan nüvvab maaşlarından vesair cihetten sandığa aid 
olan her nevi tevkifatı vakit ve zamanile göndermedikleri meclisi idarei 
emvali eytamca bittah'kik anlaşıldıkta meblâğı mezkûr hemen kendile
rinden tahsil olunacak ve bundan dolayı mes'ul tutulacaklardır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

İlmiye Tekaüd Sandığı İdaresi 

Madde 34 — Meclisi idarei emvali eytam heyetinin tahtı nezare
tinde olarak bir sandık emini ve bir müstakrazat kâiibi ve bir tevkifat 
kâtibi ve refiki ve bir yevmiye kâtibi ile birer kapı çukadarı ve hade
meden ibarettir. 

Madde 35 — Maddei sabıkada zikrolunan heyet işbu sandığın bil
cümle muamelâtına nezaretle mükellef olduğu gibi evvelâ rical ve me
murin ve nüvabı şeri ve hademe ve ketebeden birinci maddede mu
harrer olduğu üzere müstahakkı maaş olanların Dersaadette ise Makamı 
Meşihatı islâmiveye ve taşrada ise Valii Vilâyete takdim edipte meclise 
muhavvel olan istidaname ve evrakı müteferria üzerine cereyan eden 
muamelâtın işbu nizamnameye tevfikan cereyan edip etmediğinin ve 
tahsisine lüzum gösterilen maaşatın nizamı dairesinde tahsis olunup 
olunmadığının ve sandıktan irbah olunan akçenin usulü dairesinde 
olup olmadığını tetkik ve muhasebatile muamelâtını teftiş ve tahkik et
tikten sonra beher şehr bir kıt'a cetvel tanzim ve badettahtim Divanı 
Muhasebata gönderilecek ve beher senede bir kere dahi iki kıt'a hülâsa 
defteri bittanzim meclisi idarei emvali eytam heyeti tarafından mührü 
zatilerile badettahtim Makamı Meşihatı Islâmiyeye takdim olunarak 
ledelarz iradei seniyei hazreti padişahî müteallik ve şerefsüdur buyurul-
duktan sonra sandık idaresi nezdinde hıfz ve gazeteler ile ilân olunur. 
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Madde 36 — Meclisi idarei emvali eytam kalemi nezdinde her vilâ
yet ve daireye mahsus ve matbu cetvelli birer vukuat defteri olup bu
nun her sahifesi numaralı ve son sahifesi mütekaidini ilmiye vukuat 
defteridir ve şu kadar sahifeyi havidir şerhi ile riyaset tarafından tah
tım olunacak ve bilûmum rical ve memurini ilmiye ve nüvabı şer' ve 
ketebe ve hademe maaşatile ahar memuriyete nakleden veya infisal ey
liyenlerin tarakki ve tedenni eden maaşlarının vukuatı her üç ayda bir 
i e r e ilmiye muhasebesinden aiâ veçhülesami bacetvel meclisi idarei em
vali eytama bildirilecek ve olveçhile meclis kalemince dahi işbu deftere 
kayıd ve muamelesi ifa olunacaktır. 

Madde 37 — Maaş ahzine müstahak olanların bittetkik istihkakla
rının tasdikini ve nizamı dairesinde alacakları maaşın nisbet ve kemiye
tini havi meclisi eytamdan elakdemü felakdem kaidesince tanzim oluna
cak tezkere makamı Meşihatı tslâmiyeye takdim ve mucibince işaret 
olunduktan sonra ashabı maaşın yedine mikdarı maaşı mübeyyin mec
lisi idarei emvali eytamdan matbu bir kıt'a sened verilecek ve işbu se
nedi hamil olanlar maaşlarını sandıktan ya bizzat veya vekili serileri 
marifetile ve ayrıca ita olunacak maaş koçanlarile istifa eyliyeceklerdir. 

Madde 38 — Mütekaidini ilmiye ve müteallikatına sandıktan tah
sis olunan maaşların muhasebei umumiye sırasında yoklaması icra olu
nup mahlûlâtı vukuunda sandık sermayesine zamolunacaktır. 

Madde 39 — Sandıktan ita olunan maaşatın haoiz ve tevkifi ve tez-
yid ve tenkisi ve taklili caiz olmaz ancak mütekaidinin müsbet mihrun 
veya seran takdir edilmiş nefakadan düyunu için maaşlarının rubunu 
tecavüz etmiyen mikdar tevkif olunur ve nefaka için rubu maaş kifayet 
etmediği halde nefaka mikdarı tevkif kılınır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Sandık sermayesinin sureti tenmiyesi 

Madde 40 — Muhassasatı ilmiye meyanında maaşı olanlara mik
darı münasib maa kefil akçe ikraz olunur. Şu kadar ki istikraz eylediği 
senenin maaş koçanı rehin makamında mahtumen sandığa vaz ve tes
lim ettirilir ancak istikraz edecek zevat evvelâ gösterecekleri kefillerin 
istidane edecekleri meblâğı maa nema tediyeye iktidarı malileri olup 
olmadığı v kefiller memurinden ise fevkindeki âmiri tarafından ve es
naftan ise kethüdalarından ve tüccardan ise mensup oldukları devairden 
yedlerine verilecek musaddak senedler ımeclisi eytamca bittetkik sureti 
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kefalet usulünde olduğu tebeyyün ettirildikten sonra ımüstedine akçe 
ikraz olunur. 

Madde 41 — İlmiyeden olupta maaşı olmayanlara sakin oldukları 
hanelerden maada emval ve emlâki sırfa ve nizamlı gedik ve avanii simü 
zer terhini'le ve lâakal iki kefili.kavi athzile ve vekâleti devriye dahi 
icra olunduktan sonra akçe ikraz olunur ve bu suretle verilen rehinler 
muhamminler tarafından tahmin olunduktan sonra meclis mührile ba-
dettahtim sandıkta hıfz kılınır. 

Madde 42 — Makamı Meşihatı Islâmiyeden niyabete tayin olunan 
nüvabı şer'a maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile müteaddid kefili 
malî irae eyledikleri surette memuriyet maaşının iki aylığı mikdarı san
dıktan akçe ikraz olunacak ve ziyade akçe talebinde bulunanlara kırk 
birinci madde ahkâmına tevfikı muamele kılınacaktır. 

Madde 43 — Vekâleti devriye ile olan muamelâtta medyunlar taraf
larından azayı meclisten biri tevkil edilip ve senedata berveçhi muhar
rer tezkir olunduktan sonra senedi mezkûr tarafı riyasetten tahtim kı
lınacaktır. 

Madde 44 — Sandıktan ikraz edecek olanlar meclisi idarei eytama 
bilmüracaa ne mikdar akçe istikraz edeceklerini ve mukabilinde rehin 
ita ve küfelâ irae eyliyeceklerini ifade ederek olbabda sandık emanetin
den ita olunacak matbu senedin zeylini kendisile küfelâsı ve musaddık-
lan badettahtim heyeti meclis tarafından dahi usulüne muvafık olduğu 
imza olunduktan ve tarafı riyasetten verile mührile işaret kılındıktan 
sonra akçe idane olunur. 

Madde 45 — Sandıktan ikraz olunacak akçe ancak rical ve me
murini ilmiyeye ve müderrisin ve nüvabı şer'a mahsus olup sandıkta 
fazla akçe kalıpta bunlardan müstakriz bulunmadığı surette hariçten 
müstakrizine kırk ikinci maddede muharrer şeraite tevfikan akçe ida-
nesi mücazdır. 

Madde 46 — Sandığa teslim olunan rehinler senedlerle beraber san
dık emini nezdinde muhafaza edilir. Sene nihayetinde deyin ifa olunma
dığı takdirde senei cedide maaş koçanlan rehin makamında alınıp se
nei maziye koçanları ashabına red ve cedid koçanlar hifz olunacaktır. 

Madde 47 — Mebaliği müstakraza Dersaadette olanlardan maaş 
çıktıkça sülüsü maa ribhi mülzem istifa ce mütebakisi müstedine red 
ve ita olunur ve taşrada bulunan nüvab mahalli memuriyetlerine vu
sullerinden iki mah mürurundan bed' ile tesviyei deyin edinciye kadar 
kezalik maa ribhi mülzem sülüs maaşlarını gönderecekler ve altı maha 
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değin tamamen tesviyei deyin eyliyeceklerdir ve bu müddeti muvakkate 
zarfında tesviyei deyin etmedikleri halde keyfiyet meclisten takdim olu
nacak müzekkere üzerine makamı Meşihatı Islâmiyeden icab edenlere 
biliş'ar maaşlarından kat ile sandığa bas ve tisvar kılınacak ve bilû
mum küfelâ haklarında dahi berveçhi.muharrer medyun muamelesi olu
nacaktır. 

Madde 48 — Sandığa vazolunacak rehinlerin cinsi ve nevileri ve 
kıymeti muhamminden ve irae olunaca'k küfelânın esamisi ve memu
riyet ve san'atlarım ve koçanların sene ve tarihleri ayrı ayrı kalemce 
tutulan defatire tahrir edilecektir. 

Madde 49 — Sandıktan ikraz olunacak mebaliğ için ahzolunacak 
ribhi mülzem umum emvali eytam hakkında cari olan usule tabidir. 

Madde 50 — Mustakrizinden bir defalık olmak üzere yüz kuruştan 
bin kuruşa kadar iki kuruş ve binden beş bin kuruşa kadar binde üç 
kuruş ve on bine kadar binde yüz para ve bumdan ne kadar ziyade is
tikraz olunur ise olunsun binde iki kuruş kaydiye alınıp sandık serma
yesine zam olunur. 

Madde 51 — Sandık için tutulan defatire müstakrizin isim ve şöh
reti ve rütbe ve memuriyeti ve idane edilen meblâğın cinsi ve mikdarı 
ve ribhi .mülzem ve teslimatı tarihleri hanci mahsuslarına terkim ve vu-
kubulan teslimatı maaş çıktıkça bittenzil bakisinin ribihleri yürütülüp 
hitamı tesviyei deyinde kayıdları terkin ve mahfuz olan rehin veya sened 
müstakrkine red ve iade olunacak ve taşrada bulunanlara posta ile ba 
tahrirat irsal kılınacaktır. 

Madde 52 — Rehin ile sandıktan akçe istikraz edenler müddeti mu
ayyene irikizasında edayı deyin etmedikleri halde reisi .meclis tarafından 
kendisine ihbar ve nihayet üç mah intizar olunur. Badehu meclisin ka-
rarile emvali eytama medyun olupta tediyei deyinde mümatale edenler 
hakkında mevzu olan nizamat ahkâmına tatbikan muamele olunur. 

Madde 53 — Rehin makamında koçan bırakarak akçe alanlardan 
biri tereksi #arim olarak vefat eder ise tedahülde olan maaşından usu
lüne tevfikan sandığa olan deyn bilmahsup bakisi defteri kassama id
hal olunacak ve şayed sandığa deyni kaldığı halde maaşı tevkif oluna
rak tesviyei deyin olunacaktır ve sened ve kefil ile ikraz olunan meba
liğ dahi sened mucibince maa ribhi mülzem medyunların terekelerinden 
ve vefa etmediği halde kefillerinden istifa kılınacaktır. 

Madde 54 — Medyunlar deyinleri ve ribhi mülzemlerini istikraz ey
ledikleri akçenin cins ve fiatile tesviyeye mecbur olacaklardır . 
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Madde 55 — Müstakriz veya varisleri ile murafaa icab ettiği tak
dirde reisi meclis tarafından tayin olunacak vekil ile eytam haklarında 
mevzu olan nizamata tevfikan mehakimi şeriyenin bîrinde muhakeme 
olacaklardır. 

Madde 56 — Sandığın bilcümle muamelâtı sandık emini ve müs-
takrazat ve mütekaidin tevkifatı kâtiblerile sair ketebesi taraflarından 
tesviye olunup olbabda tutulması lâzım gelen bilcümle hesabattan mec
lis başkâtibi memuru mes'ul tanılacak ve ancak sandıktan mikdarı mü
nasib maaş itası ile ayrıca sandığın varidat ve masarifatını kayıd etmek 
ve sandık emini ile hesabatı karşılaştırmak üzere bir refik tayin olunup 

şu kadarki tahsisi maaş ve mahlûlât gibi muamelâtın tahrir ve tesvi
yesi başkâtibe münhasır olacaktır. 

Madde 57 — Makamı Meşihatı Islâmiye işbu nizamnamenin ic
rasına memurdur. 

No: 3 8 0 — Kız sanayi mektebine aid akçenin nemasile beraber 
sermaye ittihaz edilerek Maarif Nezaretinde bir teshilât 

sandığı teşkili hakkında 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası 

Maarif 'Nezaretinden bittakdim Şûrayı Devlete havale buyurulan 
13 muharrem 1312 tarih ve altmış üç numaralı tezkere tanzimat dairesin
de kıraat olundu mealinde kız sanayi mektebinin nezareti müşarileyha-
ya tarihi ilhakı olan bin üç yüz iki senesi kânunusanisinden sonra ha-
riçden vuku bulan siparişler üzerine talibata imal ettirilen el işleri te-
mettüatından mütehassıl kırk bin kuruş muahharan iş sipariş edenlerin 
inkıtaı reğabatından naşi mektebi mezbur nizamnamesinin yirminci mad
desi mucibince talibata ücreti yevmiye itası mütekadder olduğundan mez
bur yirminci maddenin fıkrai ahiresi hükmüne tevfikan emniyet san-
dığile Bankı Osmaniye tevdi olunarak bir müddet tenmiye edilmiş ise 
de alınan faiz mikdarı cüz'î olmakla tezyidi çaresi bittaharri babı valâyı 
seraskerî ile rüsumat emanetinde olduğu gibi memurin ve ketebei ne
zaretten müracaat edenlere ikraz edilmek üzere meblâğı mezburun mü
terakim nemasile berarer sermaye ittihaz edilerek bir sandık tesiajle 
lieclittecrübe muvakkaten icrayı muamele olunması hakkında meclisi 
maarifçe verilen karar üzerine üç yüz dokuz senesi ağustos evahirinden 
itibaren muameleye başlanılarak rüsumat emaneti kantarcı ve kayfkcı-
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larile odacıları mütekaidini hakkında talimata tezyil olunan mevaddı 
nizamiyeye tevfiki hareket yani para alacaklar tarafından maaşı muhas-
saslarile istikraz edecekleri akçenin mikdanm ve irae eyliyecekleri kü-
felânın isimlerini havi ve istikraza olan ihtiyaçlan rüesayı aklâm tara
fından musaddak olarak makamı nezarete verilecek istidanameler mu

hasebeye havale ile oraca müstedilerin ve irae eyledikleri kefillerin mik
darı maaşları baderkenar beyan ve makamı nezaretten mucibince işa
reti keşide kılındıktan sonra mahbemah rubu maaşlarının tevkifile resül
mali dört mah zarfında ödenmek ve istihdam olunacak kâtib ücreti ve 
masarifi kırtasiye vesaire dahil olduğu halde küzeşte mukabili mecidiye 
on dokuz kuruş on paraya idane ve on dokuz kuruşa istifa kılınmak ve 
meblâğı müstakrazrn tediyesinden evvel tahvili memuriyet gibi bir hal 
ile infikâklan vukuunda maaşça olan istihkaklanndan bakiyei deyimleri 
kamilen mahsub olunacağını mübeyyin sened ve meblâğı müsta'kraz 
müsavi maaş sahiplerinden iki kefil ahz edilmek ve sermayenin müsa-
desi olmadıkça kimseye iki bin kuruşdan ziyade akçe ikraz edilmemek 
ve nihayet iki aylık maaşa müsavi 'akçe idane olunmak gibi hususata 
riayet ve dikkat kılınarak şimdiye kadar ceryan eden muamelenin ne
ticesine dair muhasebeden verilen malûmata nazaran meblâğı mebhusun 
bankada bulunduğu üç yüz beş senesi martından üç yüz dokuz senesi 
ağustos aharine 'kadar dört buçuk sene zarfında dört bin yüz iki kuruş 
faiz alındığı halde berveçhi muharrer ikraz muamelâtına başlanılan ağus
tostan bin üç yüz on senesi haziranı nihayetine değin on mah kadar bir 
müddeti cüziye içinde beş bin yedi yüz doksan iki kuruş nema hasıl 
olduğu anlaşılmakla tedbiri mezburun faide ve muhassenatı tezahür eyle
miş olduğu ve eğerce faizi nizami senevi yüzde dokuz ise de salifüzzikir 
sermaye ve temettü nizamnamei mezburun yirmi birinci maddesi muci
bince ikmali tahsil edipte şehadetname ihraz eden dahili talibatından bi-
kes ve yetim ve ziyade muhtaç olanlara muavenet yolunda istimal olu
nacağından ikraz edilen akçenin beher mecidiyesinden iskonto kabilin
den olarak alınan on paranın faiz hesabınoa senevisine isabet eden yüzde 
on beşten kâtip ücreti ve masarifi kırtasiye vesaire için üç kuruş bit-
tenzil temettü olarak baki kalan senevi on iki kuruş emvali eytam güzeşte-
sine muadil ve müsavi bulunmasına ve hususile devairi askeriye teshilât 
sandıklarının ikrazatı va'kiadan ahz eylemekte oldukları temettüat yüzde 
otuz altı raddesinde olmasına nazaran zikrolunan on para istiksar olun
maz detecede bulunduğu Üeyanile müddeti mezbure sarfında olduğu gi
bi badezin dahi olveçhile muamele edilmek ve kâtibiye ve kırtasiye hiç 
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bir vakitte üç kuruşu tecavüz etmemek ve noksanı temettü meyanında 
sermayeye zam olunmak ve nezaretin muvazenei maliyesi hesabatı sıra
sında divanı muhasebata lâzım gelen hesaba verilmek ve muhasibi mes'-
ulü nezaret muhasebeciliği makamı olmak üzere mezkûr sandığın idane 
sandığı namile idamei muamelesi istizan olunmuştur. 

İktizayı maslahat ledelmüzalkere zikrolunan sandığın teşkili kız 
sanayi mektebi talibatının el işleri temettüatından hasıl olan meblâğın 
tenmiyesile mezkûr mektep hakkında mucibi fevaid olacağı misillû ne
zarete mensub memurin maaşları mukabilinde akçe ikraz ile iraei tes
hil ât olunacağı cihetle mucibi muhassenat olduğundan ve beyan olu
nan şerait dahi muvafıkı maslahat olup fakat yüzde dokuzdan ziyade 
faiz ahzı devletçe memnu olduğundan iskonto kabilinden olarak her bir 
mecidiyeden on para ahzından sarfınazarla yüzde dokuz faiz ve yüzde 
üç kâtibiye ve kırtasiye namile alınmak ve bundan fazla bir şey alınma
mak ve mecidiye on dokuz kuruşa alınıp verilmek üzere mezbur sandığın 
teşkili için Maarif Nezaretine mezuniyet itası tezekkür kılındı olbabda 
emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

21 safer 1312, 11 ağustos 1310 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında kız sanayi 'mektebinin Maarif Nezaretine il
hakından sonra hariçten vuku bulan siparişler üzerine talibata imal 
ettirilen el işleri temettüatından hasıl olup nizamname mucibince emni
yet sandığile Bankı Osmaniye tevdi edilen kırk bin kuruştan alman fa
izin cüz'i bulunmasından ve muahharan iş sipariş edenlerin inkıtaı rağa-
batından naşi talibata ücreti yevmiye itası mütedair olduğundan ser
mayenin tezyidile müşkilâtı mebhusenin izalesi zımnında babı seraskerî 
ile rüsumat emanetinde cari usul veçhile nezareti müşarileyha memurin 
ve ketebesinden müracaat edenlere ikraz olunmak üzere zikrolunan ak
çenin nemasile beraber sermaye ittihaz edilerek üç yüz dokuz senesi 
ağustosunda teşkil edilip icrayı muamele etmekte bulunan sandıkça 
bir hayli faide husule geldiğinden badeizin dahi olveçhile muamele edil
mek ve kâtibiye ve kırtasiye hiç bir vakitte yüzde üç kuruşu tecavüz et
memek ve noksanı | 3 m e t t ü meyanında sermayeye zam olunmak ve neza
retin muvazenei maliyesi hesabatı sırasında Divanı Muhasebata lâzım 
gelen hesabı verilmek ve muhasibi mes'ul nezaret muhasebeciliği malasını 
olmak üzere mezkûr-sermayenin idane sandığı namile idamei muamelesi 
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hakkında Maarif \ezaretince dermeyan olunan mütalea muvafıkı maslahat 
olup fakat yüzde dokuzdan ziyade faiz ahzı devletçe memnu olduğundan is-
konto olmak üzere her bir mecidiyede on para ahzından sarfmazarla mecidi 
on dokuz kuruşa alınıp verilmek şartile mezkûr sandığın teşkili zımnında 
mezuniyet verilmesi beyan olunmuş ve esas madde mektebin dahili tali-
batından ikmali tahsil edipte şehadelname alan ve bikes ve yetim ve 
pek ziyade muhtaç olanlara muavenetten ibaret olmasına göre diğer 
bazı devairde olduğu gibi beher mecidiyeden Iskonto olarak on paranın 
ahzı ile faiz mikdarının yüzde on beş itibarile bundan yüzde üçünün 
kâtibiye ve kırtasiye olmak üzere bakisinin semayeye zammı ve mez
kûr sandığa dahi teshilât sandığı denilmesi tensib kılınmış olmak
la sureti maruza nezdi r-eali vefdi hazreti hilâfetpenahide rehini tasvib 
olduğu halde ifayı muktezasının nezareti müşarileyhaya havale edilece
ği muhatı ilmüali buyuruldukta ve katibei ahvalde emrü ferman hazreti 
veliyülemir efendimizindir. 

30 rebiyülevvcl 1312, 18 eylül 1310 

\trade tarihi: 4 rebiyülahır 1312, 22 eylül 1310] 

No: 381 — Evzan ve ekya l ve mesahatı aşariyenin 1312 
martından itibaren tamim ve istimali ve bunların 
esnaf canibinden tedarik edilerek Şehremanetince 

damgalanması hakkında 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi mazbatası 
Muamelât ahz ve itada ötedenberi müstamel olan evzan ve ekyal 

ve mesahatm usulü aşariyeye rahvilindenberi atik ve cedid iki suretle 
cereyan eden muameleden tabiiyülhusul olan mazarrata mahal bırakım-
yacak surette bir kararı kat'i ittihazına dair şerefsünuh buyurulan ira
dei seniyei hazreti padişahı ve olbabda şehremanetile muhabereli tez
kere üzerine cereyan eden müzakereyi mutazammın daireden tanzim 
ve heyeti umumiyeden tezyil ve takdim olunan mazbataya binaen Şû
rayı Devlete varid olan 25 camaziyelahir 1310 tarihli tezkerei samiye 
Dahiliye Dairesinde kıraat olundu. 

Mealinde bu babda gerek dairece ve gerek heyeti umumiyece ce
reyan eden müzakeratın neticesinde azadan bir kısmı evzan ve mekayisi 
kadimenin ibkası ve kısmı diğeri dahi usulü cedidenin mer'iyeti tara
fında bulunmasile bunlardan hangisi esasen rehini tasvib olur ise te
ferruatı ana göre kararlaştırılmak üzere keyfiyetin Şûrayı Devlete ha
valesi dermeyan olunduğu ve devairi merkeziye ve vilâyatca muame
lâtı resmiye evzan ve mekayisi cedideye tatbikan cereyan ettirilmekte 
olduğu gibi derdesti akid ve tecdid olan ticaret muâhedelerile tarife-
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Ierde ve bazı nizamatta usulü aşariye mikyası ittihaz edildiği ve bey-
nelahali külliyetli muamelâtın dahi ekser evzanı cedide ile icra kılın
dığı anlaşılıp evzanı cedidenin tamimi istimali hakkında Devletçe şim
diye kadar bir hayli tekellüfat ve masarif ihtiyar olunmakla beraber 
cümlei emrü fermanı hümayundan olduğu üzere usulü cedide mikya-
satınm sıhhat ve fevaidi gayri münkir bulunduğuna binaen muamelâtı 
vakiada şimdiki gibi iki türlü evzan istimalile halk mutazarrır olma
mak ve bu yolda Devletçe ihtiyar olunan tekellüfat ve masarif beyhude 
kalmamak ve halkça suubet ve müşkülâtı müstelzim olmamak üzere 
münasib bir müddet tayini! c evzan ve mekayisi cedidenin istimali hu
susunun tamimi tensib olunarak ana göre teferruatı maslahatın te
zekkürü maddesinin Şûrayı Devlete havalesi Meclisi Mahsusu Vükelâda 
kararlaştırıldığı ve bilistizan iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi dahi 
o merkezde şerefmüteallik buyurulduğu beyanile işin muamelâtı umu
miyeye taallûku cihetile halkı mutazarrır etmiyecek bir sureti müna-
sebede olmak üzere memaliki şahanede takrir ve tesisi zımnında teda-
biri lâzimenin ve ber mucibi karar teferruatı maslahatın müzakeresile 
neticesinin ba mazbata ifadesi irade ve iş'ar buyurulmuştur. 

Siyakı emri âlii sadaretpenahiye nazaran muamelâtın usulü aşa
riye hasrı muktezayı iradei seniyei hazreti padişahiden olarak mas
lahat yalnız işin bir sureti salimede tesis ve tamimi bahsinde kalmış 
olduğundan o maksadı âli üzerine cereyan eden müzakeratın hasıl »t. 
tiği neticeye göre ekser akvamın muamelâtı kendi beyinlerindeki 
adalı mahsusai mütehalife ile mübadelâtı ayniye üzerine cari olarak he
nüz evzanı atikanın bile mütearef olmadığı hittai Irakiye ve Hicaziye 
ve Yemaniye ile Trablusgarb ve Bingazi cihetlerinin hususiyeti mev-
kiiyelerine mebni şimdilik istisnasile beraber mülkün mevakii saire
sinde de bu usulün mutlaka tedricen icrası lüzumunda ittifak ile fakat 
tedricin şekil ve müddetinde ihtilâf olunarak dokuz rey tarafından 
evvelce bu babda Hazinei Hassai Şahane Nezaretinden verilip merbuten 
takdim kılınan izahname hükmünün tercihile emri tedriçte evzanın enva-
ına göre istimalindeki suhulet veya teşettüt ve suubetin nazarı itibara 
alınmasına lüzum gösterilip çünki esasen tulı ve sikli ve keylden ibaret 
olan üç türlü ölçüden birincisine aid olan nev'i zira ikinci ve üçün
cüsüne dair olan dirhem ve terazi ile ve kantar ve kileye nisbeten mah-
dud ve sehlrlistLmal olduğundan evvel 'beevvel zira için altı ay müd
det ve münasib bir ceza tayinile hitamında yine eski arşın ve endaze 
kullanan görülürse alâtı zabt ve kendisi mücazat olunarak diğer altı 
ayda bu suretle geçirildiği takdirde bir senede hem usulü aşarinin bis-
sühule bu kısmı yerleştirilmiş ve hem de halkın gözü i'sulü mezkûrun 
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taksimatına kısmen alıştırılmış olacağından ikinci derecede nevan ve 
isti/malen daha müşkül ve müteşettit olan evzanı saki'leye ve andan son
ra da ağleben ahalii kuraya müteallik bulunan evzanı kiyeliyeye geçi
lerek bunlar için de ayrı ayrı üçer sene müddet tayinile birisi yerleşme
yince diğeri vaz ve ilân olunmamak üzere alettertib teessüsüne devam 
olunur ise yedi senede matlubu âli veçhile tamim ve tesisi memul ola
rak suveri saire ile husulü maksada imkân tasavvur olunamıyacağı 
yirmi otuz senedir vuku bulan bunca ikdamat ve masarifatın mazarratı 
adidei umumiyeden başka bir şeyi müfid olmıyan neticei hazırasile 
sabit olduğuna ve bu müddet içindeki muamelâtı miriyeye gelince da
ima muamelesi tüccara münhasır olan devairi miriyece kemakân usulü 
aşarî üzere ahz ve itada hiç bir mani ve müşkülât olmayıp mamafih 

.anlarla da mekayisi atika üzerine muamele olunması veyahut eşyayı 
miriyenin doğrudan doğruya müteferrikan ahaliden alınması farz ve 
takdir edilse dahi defterlerde yalnız bir mikyası atik sütunu açılmasile 
kuyud ve muhasebat yine usulü aşarî üzerine yürütüleceğinden o hale 
göre bile işbu müddeti tedriciyenin ufacık bir meşguliyeti hesabiyeden 
başka muamelâtı miriyeye tesiri ölamryacağına nazaran ifayı muktezası 
manutu reyi âli idiğü dermeyan olunmuş ise de emtiai ecnebiyeyi cel-
bedenler ile anlardan iştira eden tüccar beyinlerinde evzan ve mekayis ve 
ekyali aşarî veya İngiliz mikyası ile muamele edegeldiklerinden irJhalâü 
tebeddülü mekayisievzandan müteessir olamıyacağı veemteai dahiliyeye 
tesir edebilecek işbu tebeddül dahi hayli zamandanberi devairi Tesmi
yenin ekserisi ile payitahtı saltanatı seniyede teessüs etmiş hükmünde 
bulunduğundan ve tesisine mühleti tavik itası efkârı efhaliyi tereddüd 
ve atalete sevkedebileceği tabii idüğünden yalnız evzan ve ekyal ve me
kayisi kadimenin tebdil ve tedarikine kâfi olabilmek üzere memaliki 
mahrusai şahanenin diğer cihetlerinde muamelâtı nasa tesirce di
ğerlerinden binnisbe farklı olan ekyal ve mekayisi cedidehin tamimi 
için bir sene ve yalnız evzan için iki sene mehil verilmesi ve Dersa
adette dahi gerek evzan ve gerek mikyasatı atikanın umumen kaldırıl
masına altı mah müddet tayin edilmesi ekseriyetle tezekkür kılındı. 
Olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

20 saban 1310, 25 şubat 1308 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatai 
müzeyyelesi 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinden kaleme alman işbu mazbata 
meyanei bendegânemizde kıraat ve mütalea edildi. Muamelâtı ahzü 
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itada müstamel olan evzan ve ekyal ve mesahatın usulü aşariye tah-
vilindenberi atik ve cedid iki suretle cereyan eden muameleden dolayı 
görülen mazarrata mahal kalmamak üzere evzan ve ekyal ve mesahatı 
aşariyenin memaliki mahrusai şahanede tamimi istimali gecende bilis-
tizan şerefsünuh ve sudur buyurulan emrü fermanı hümayunu hazreti 
hilâfetpenahi iktizayı celilinden olarak şimdi yapılacak şey emri ta
mim için bir müddeti münasebe tayininden ibaret bulunduğuna ve bu 
babda Şûrayı Devletçe ekseriyetle tezekkür kılındığı veçhile Dersaadet 
ve taşra için ayrı ayrı müddetler tahdidi muamelâtça yine bazı mer
tebe teehhürat ve müşkülâtı istilzam edeceği cihetle zikrolunan müd
detin gerek Dersaadet ve gerek vilâyatça senei âtiye martından itibaren 
bir sene tayinile bin üç yüz on iki senesi martı ihtidasında evzan ve 
ekyal ve mesahatı cedidenin tamimi istimali ve keyfiyetin şimdiden 
ilânı münasib görüldüğüne mebni olveçhile ifayı mukteziyatının ve 
bir de bu babda sebkat eden istifsar üzerine Tophanei Amire Müşüri-
yetinden gönderilen tezkere ve melfuf defter münderecatına nazaran 
evzan ve ekyal ve mekayisi cedidenin elyevm Tophane Ambarında mev
cud olan mikdarı cüz'iyattan bulunduğu ve ifadatı vakıaya göre bun
ların Tophane fabrikalarında imali ziyade masrafı mucib olduğu an
laşıldığından zikrolunan evzan ve ekyal ve mekayisi aşariyenin esnaf 
canibinden tedarikile yalnız temini sıhhatleri için Şehremanetince dam
galanmasının usul ittihazı hususunun Dahiliye Nezaretine havalesi bit-
tensib mezkûr tezkere ve defter leffen arz ve takdim kılınmış ise de 
olbabda ve katıbai ahvalde emrü ferman hazreti veiiyülemir efendi-
mizindir. 

17 rebiülâhir 1312, 5 teşrinievvel 1310 

[trade tarihi: 20 rebiülâhir 1312, 8 teşrinievvel 1310] 

No: 382 — Fenerlerin temdidi müddet imtiyaziyesine dair 
mukavelename 

21 rebiülâhir 1312, 9 teşrinievvel 1310 

Madde 1 — Saltanatı seniye hakkında gösterdiği saffet ve sadaka
tine binaen hala meriyülicra bulunan fenerler imtiyazı 4 eylül sene 
1899 efrenci tarihinden itibar olunmak ve şeraiti umumiyei mevcudesi 
dahilinde bulunmak üzere fenerler imtiyazı Mösyö Gabriyel Kolase ihale 
ve ita buyurulmuştur. 
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Madde 2 — îşbu imtiyazı cedidin müddeti imtidadı yirmi beş sene 
olduğu halde bir. dokuz yüz yirmi dört senei efrenciyesi eylülünün dör
dünde hitam bulacaktır. 

Madde 3 — Bahri Ahmer fenerleri dahil olmıyarak memaliki mah
rusai şahanede elyevm mevcut olan fenerler hattı üzerinde tahsil olu
nacak fener rüsumu imtivaz müddetinin nihayeti olan 4 eylül sene 1899 
efrenci tarihinde mevcut olan bilcümle fenerler tamiratı ve masarifi 
idaresi kendisine aid olmak üzere hasılatı gayri safiyesinden yüzde elli
si hükümeti seniyeye terk edilecektir. 

Madde 4 — Hükümeti seniye hasılatın kontrol edilmesi hakkını 
muhafaza buyurur. 

N o : 3B3 — î le l i sariyeye karşı ittihaz k ı l ınacak tedabir ve 
tebhirhane m e m u r l a r ı n ı n vezaif ine da i r talimattır. 

11 cpmaziyelevvel 1312, 29 teşrinievvel 1310 

BİRÎNCÎ FASIL 

Tebhirhane memurlarının ifa edecekleri hidematı mübeyyindir 

Madde 1 — Kolera, çiçek, su çiçeği, kızıl, kızamık, yılancık, dösetı-
teriyai münten, difteri, humayı tifoidi, tifüsü nemşi, humayı nifas, 
sill'irrie, boğmaca öksürüğü hastalıkları ileli sariyedendir. 

Madde 2 — Birinci maddede beyan ve tadad olunan hastalıklardan 
biri ile musab olanların kâffei eşya ve melbusatile bulundukları ma
haller şehremaneti canibinden îstanbul ve Tophane ve Üsküdarda te
sis edilen tebhirhane memurları marifetile kavaidi mevzuai fenniye 
ve tarifatı atiye veçhile tebhir ve tathir edilecek ve yalnız sillirrie ille
tine duçar olanların eşyasile bulundukları mesakin için iktiza eden tat
hirat ve tebhirat hastanın irtihali vukubulduğu surette icra kılınacağı 
gibi kızamık ve boğmaca öksürüğü zuhur eden hanelerin tathiratı ta
leb vukubulduğu halde icra olunacaktır. 

Madde 3 — Birinci maddede gösterilen illetlerden birine duçar 
olanların aileleri veya hastayı tedavi eden etibba tarafından tahriren 
vukubulacak ihbar üzerine hastanın meskenine karib bulunan tebhir-
haneden hemen memurini mahsusa izamile musabın yatak takımlarile 
çamaşır ve elbiseleri ve mensucata müteallik istimal eylediği sair eşya 
ile oturduğu mahallin kapı ve pencere perdeleri ve kilim ve keçeleri 
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ve sandalya ve kanape vesaire örtüleri mahsusan kullanılan zarflar 
içine ve bunlar da kezalik sureti mahsusada yaptırılan kapalı arabalara 
tahmilen tebhirhaneye nakil ve bulaşık eşyaya mahsus olan taraftan 
kabul ile derhal zarflar açılıp eşyayı varide tebhir makinesile tathir 
ve tanzif edilecek ve eşyayı mezbureden üzerlerinde kan ve mevaddı 
gaita lekeleri olanlar bulunur ise bunlar evvelâ fırça vasıtasile ve binde 
beş fevki manganini potas (permenganat dö potas) mahlûlile yıkanarak 
mezkûr lekeler izale olunduktan sonra tebhiratı icra olunacak ve emri 
tebhirat aleti tebhirin sureti istimalini mübeyyin makinenin yanı başına 
talik kılınacak levhadaki tarifat veçhile ifa olunacak ve berveçhibalâ 
tathirat ve tanzifatı icra kılman eşya temiz eşyaya tahsisen bulundu
rulan diğer arabalarla mahalline iade kılınacaktır. Hastanın bulunmuş 
olduğu odanın zemin ve dıvar ve tavanları memurini tanzifiye mari
fetile ve binde bir klor sanii zeybak hamız mahlûlile imlâ kılınmış olan 
pülverizatör vasıtasile tathir ve tanzif edilecek ve cesametleri hasebile 
odada kalan keçe ve hasırlar sökülüp alt ve üstleri ve serildikleri ma
haller tathir edileceği gibi hastanın kullanmış olduğu tuvalet takımları 
ve her türlü kablar ve helalar dahi yine muzaddı taaffün ecza mah
lûlile yıkanılacak ve odada kalmış olan mualecat helaya dökülüp hiç 
bir veçhile ateşe atılmıyacak ve yine hastanın bulunmuş olduğu odada 
mevcud aynalar ve resim çerçeveleri ve eşyayı sınaiye yalnız muzaddı 
taaffün bezler ile hafifçe silinerek bunların tathiratında pülverizatör 
istimal olmayacaktır. 

Madde 4 — Kürkler, meşin çanta, kauçuk askı, mukavva, fes, 
takye, para cüzdanı ve ayakkabları ve bu makule meşin ve kauçuk ve 
kürkten mamul ve mürekkeb diğer eşya muzaddı taaffün münasib ecza 
mahlûlile ve icabına göre fırça ve pülverizatör vasıtasile tathir olu
nacağı gibi konsol, dol ab, masa, çekmece, yazıhane, dikiş makinesi, ka
nape, sandalya gibi eşyayı beytiyei haşebiye ve ayna ve cam geçirilmiş 
ve geçirilmemiş yazı ve resim levhaları ve bu misillû tezyinatı beytiye 
bulundukları hane ve mesakinde tathir ve tanzif edilecek ve bu ma
kule eşya tebhir makinesinden asla geçirilmiyecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Tebhirhane memurlarının vazife ve sureti hareketlerine dairdir 

Madde 5 — Tebhirhaneler İdaresi Şehremanetine merbuttur. 
Madde 6 — Her tebhirhanede vazifei tahririyeyi ifa ile beraber 
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muamelâtı umumiyeye nezaret etmek üzere bir kâtib ve temiz cihe-
tİMde bulunmak üzere iki ve bulaşık eşyayı tathire mahsus mahalde 
bulunmak için dört nefer hademe ve makineyi idare için bir makineci 
ile temiz eşya nakletmek için bir ve bulaşık eşya nakletmek için iki 
aded araba ve bunlar için üç nefer arabacı tayin ve tahsis oluna
caktır ve işbu arabalar yekdiğerlerinden tefrik olunmak için başka başka 
renklere boyanacaktır. İcabı takdirinde kullanılmak üzere eşya nak
line mahsus her tebhirhanede birer de teskere bulundurulacaktır. 

Madde 7 — Tebhirhane memurini mart ihtidasından teşrinievvel 

nihayetine kadar sabahları saat birde ve teşrinisani ihtidasından şubat 

. nihayetine kadar saat üçte iş elbiselerini lâbis oldukları halde işleri 

başında isbatı vüvud etmeğe ve akşamları dahi kış ve yaz saat on birde 

tatil eylemeğe mecburdurlar ve tathir etmeğe memur oldukları eşyayı 

kırıp yırtmamağa ve kirletmemeğe velhasıl hüsnü muhafazaya kemali 

derece itina ve gerek tebhirhaneye müracaat eden zevat hakkında ve 

gerek mesakinde icrayı tathirat esnasında ashabı mesakin ile ailesi ef

radına hüsnü muamele edip velhasıl her veçhile edibane hareket et

meğe mecbur olacaklardır. Tebhirhane memurlarından tathirat ile meş

gul olanların iki takım elbiseleri bulunacak ve bunların bir takımı 

esnayı ameliyatta giyilmek üzere keten bezinden mamul bir takye ve 

yakası ve yanları ilikli bir gömlek ve bir pantalon ve bir çift ayakka

bından ve diğer kısmı ise ameliyat haricinde iktisa edilmek ve yaka

larında hizmetlerini mulen işaratı mahsusa bulunmak üzere bir elbise 

münasebeden ibaret olacaktır. Akşam tatilinde bulaşık eşya tathirile 

meşgul olanlar iş elbiselerini çıkarıp tathir ettikten sonra dafii taaffün 

ecza mahlûlü karışmış sıcak su ve sabun ile ellerini ve yüzlerini yı

kayıp ve duş dahi yapıp iş elbiselerini zarfları derununa vazolunmuş 

olduğu halde elbise odasına badelvaz temiz elbiselerini biliktisa ya 

odalarına veyahud tebhirhaneden dışarıya bu veçhile çıkabileceklerdir. 

Madde 8 — Tathirat için götürülecek eşyanın ashabının isimlerile 
semti ve mahalli ikameti ve eşyanın cins ve mikdanm ve ne gibi emrazı 
sariye ile bulaşmış olduğunu ve tarihi teslimini mübeyyin tebhirhane 
kâtibi tarafından koçanlı bir defter tutulup bu defterden bir parçası 
-eşya sahibine ita ve cinsi eşya alelmüfredat koçana ve verilecek par
kaya kayıd ve imlâ kılınacak ve götürülen eşya sıra numarasile ve 
sür'ati mümküne ile tathir olunduktan sonra sahibine teslim ve iade 
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ile evvelce verilen parça istirdad kılınacaktır ve işbu teslim ve iade 
muamelesi mutlak tebhirhanelerde ve temiz tarafında icra edilecektir. 

Madde 9 — Eşya tathiri için taleb ve davet vukuunda hemen kâ
tib tarafından keyfiyet bulaşık cihette bulunan tanzifatı fenniye me
murlarına tebliğ kılınarak bunlar o tarafta bulunan arabaları derhal 
davet olunan mahalle sevk ile eşyayı mukteziyeyi alıp tebhirhaneye 
götürecekler ve kalan eşya ile hastanın bulunduğu oda veya haneyi 
dahi tathir edeceklerdir. Tathirat ve tanzifat için bir mahalle gidecek 
arabada zirde beyan ve tadad olunan ecza ve edevat mevcud bulunacak 
ve bunların noksanından memurları mes'ul tutulacaklardır: 

1 — Pülverizatör, 

2 — Binde bir klor sanii zeybak mahlûlü hamızisi ile memlû lüzu
mu kadar şişe, 

3 — Binde beş nisbetinde permanganat dö potas mahlûlünü havi 
şişeler. 

Gerek fevki manganini dö potas ve gerek klor sanii zeybak mah-
lûlleri memurların tahtı takayyiid ve mes'uliyetinde bulunarak hiç bir 
kimseye verilmiyecektir. 

4 — Ameliyat elbiselerini havi bir çuval, 

5 — Eşya vaz'ına mahsus kebir çuvallar bunların ağızlarını ka
pamak için kayış kullanılmayıp ip ve şerid istimal olunacak ve üzerleri 
büyük hurufat ile yazılı veyahud büyük rakkam ile işaret edilmiş bu
lunacaktır. 

6 — Silmek için temiz bezler iki büyük sünger bir el fırçası ve 
bir de saplı fırça, 

7 — iki tarafındaki dört ucu kauçuktan mamul topuz ile müceh
hez ve açılır kapanır mafsallı demir merdiven ve bir aded edevat çuvalı, 

8 — Peşkir ve kutu derununda bir kalıp sabun. 

Madde 10 — Tathirat ve tanzifat icra etmek üzere hane ve me-
sakine gidecek memurin kendilerine mahsus elbiseleri lâbis oldukları 
halde gidecekler ve hini muvasalatlarında çıkarıp bir çuvala koyduk
tan sonra bir münasib yerde bırakarak iş elbiselerini .giyecekler ve 
badehu tathirat icra edecekleri mahalle dahil olacaklardır. Yukarıda 
tarif olunduğu veçhile fen dairesinde yapılacak süblime mahlûlü ta
vana ve divariara ve döşeme tahtalarına ve konsol ve dolab gibi eş
yanın içine ve dışarısına ve lüzum görünen sair mahallere pülveriza-

T. 1 C 6 F. 96 
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tör ile ve toz halinde sıkılacaktır. Üçüncü maddede beyan olunduğu 
veçhile kan ve mevaddı gaita lekeleri bulunan mahaller binde beş per
manganat dö potas mahlulile yıkanarak izale edileceği g i b i ayna ve 
levha g i b i yaldızlı ve zikıyem eşyayı beytiye klor sanii zeybak mahlulile 
ıslatılmış bezler ile örselenmiyerek hafifçe silinmek suretile tathir 
edilecek ve bulaşık eşyanın sür'at üzere tatbirat ve tebhiratını temin 
için icrayı muameleye başlamazdan mukaddem tebhirhaneye gönderil
mesi icab eden eşya mahsusen müretteb çuvallara vaz ve ağızları sıkıca 
bağlandıktan sonra gönderilecek ve mezkûr tebhirhanenin bulaşık ta
rafından kabulünden sonra çuvallar açılacaktır. Hitamı ameliyatta iş 
elbiselerini çıkarıp zarfları derununa vazettikten sonra alât ve edevatı 
tathiriye ile beraber arabaya yükletip kendileri de muzadı taaffün mah-
lûlünden mikdarı kâfi ilâve olunmuş sıcak su ve sabunla ellerini ve 
yüzlerini yıkayıp elbisei mahsusalarını iksa ile tebhirhaneye avdet 
edecekler ve iş elbiselerile alât ve edevatı mezkûre tathir ve tebhir 
edilerek mahalli mahsuslarına vazolunacaktır ve bunları nakleden ara
ba dahi yıkanıp tanzif edilecektir. 

Madde 11 — Bir iş için davet edilmedikçe gerek memurinin ve 
gerek başkalarının tathirata mahsus olan mahalle girmeleri memnu 
olduğu gibi bulaşık hizmetinde bulunanların dahi esnayı ameliyatta 
tebhirhane makinecisile vesair kimseler ile ihtilâfları katiyyen caiz 
olmıyacaktır. 

Madde 12 — Tebhir makinesi lâakal senede bir defa erbabı ihti
sas (bakteriyolog) tarafından tathir ve tebhir ettiği eşyayı matlûb de
recede takim adip edemediği tahkik vs tecrübe edilecektir. Gerek teb
hirhane ve gerek mesakinde tathirat ile meşgul bulunanların hizmet
lerini lâyıkı veçhile ifa edip etmedikleri bir müfettiş marifetile teftiş 
ettirilecektir. 

Zeyil 

Birinci maddede tadad olunan ileli sariyeyi tedavi eden etibba 
işbu talimat dairesinde tathiratı fenniye icra ettirmek üzere devairi be
lediyeye malûmat itasına mecbur olacaklardır aksi hal ve harekette bu
lunan ettibbadan idareten birinci defasında iki ve tekerrüründe beş 
osmanlı altını cezayı nakdî alınıp keyfiyeti evrak havadis ile ilân et
tirilecektir. 
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No: 384 —- Arazii emiriye üzerine 1300 senesinden 1310 
senesine kadar bilâ ruhsat yapılmış olan ebniyenin 

hedimlerinden sarfı nazarla iki kat bedelâtı 
öşriyeye rabtı hakkında 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi mazbatası 

Defteri Hakanî Nezaretinden takdim olunup tevarihi muhtelifede Şû
rayı Devlete havale buyurulan iki kıt'a tezkere dahiliye dairesinde kıraat 
olundu. 11 safer 1311 tarihli tezkerede Karatava Kazası muzafatından 
İzeltova Karyesinde Ligor ve kardaş'larımn Karatavalı Emin efendiden 
teferruğ eyledikleri tarla üzerine bilâ ruhsat bir bab hane inşa etmiş ol
duklarından ve mezkûr tarlanın kıymeti beş bin yedi yüz ve üzerine ya
pılan hanenin değeri sekiz bin beş yüz kuruş raddesinde bulunduğun
dan bunun hedim olunup olunmayacağı Kosva Vilâyeti meclisi idare
sinden ba mazbata istifsar olunduğu gibi mahalli saireden dahi bu yol
da sualler vuku bulup bundan akdem bazı mahallerde arazii emiriye 
üzerine bilâ ruhsat ebniye inşa kılındığı haber alınarak bunlar hakkın
da olunacak muamele bilistizan varid olan tezkerei samiyedç badezin 
ahkâmı nizamiyenin muhafazası hakkında vilâyet ile elviyei müstakilleye 
tebligat icrasının Dahiliye Nezaretine bildirildiği ve şimdiye kadar ya
nılmış olan o makule ebniyenin hedminden sarfı nazarla bedeli öşre 
rabtı Şûrayı Devletçe verilen karar ve şeref taallûk eden iradei seniye 
iktizasından idiğü iş'ar kılınması üzerins bilcümle defteri hakanî me
murlarına tamimen işar ve hükmü iradei seniyeye tevfiki muamele olun
ması lüzumunun ahaliye neşir ve ilân kılınması dahi tekiden izbar edil
miş olduğu halde memnuiyeti kanuniyenin muhafazai ahkâmına el'an 

hükûmatı mahalliyece itina edilmemesinden ve kura ve nevahide defteri 
hakanî memurin ve ketebesi bulunmadığı gibi bunların mütemadiyen 
kura ve nevahiyi keştügûzarları kabil olamamasından dolayı her tarafta 
peyderpey ruhsatsız ebniye inşa olunmakta bulunmasına ve gerçi bu 
kabilden olarak Niğde Sancağına tâbi Bor Kazasının Kilise Hisar Kar
yesi civarında kâin Berke nam mahalde Çukur Karyesi ahalisinden Ka
ra İbiş oğlu Hacı Hüseyin ile Akçe Koyunlu Mehmed tarafından bilâ-
istizan inşa olunmuş olan iki bab hanenin hükmü kanunu muhafazaten 
hedmile merkumana derecei hasarlarına göre atebei seniye tertibinden 
bir mikdar şey verilmesi hususuna iradei seniyei cenabı mülkdarî şeref 
sünuh buyurularak ifayı muktezası mahalline tebliğ edilmiş ise de hük
mü iradei seniyenin memnuiyeti kanuniye hilâfında ötede beride yapıl
makta olan ebniyenin umumuna teşmili müşkül olmasına nazaran şim-
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diye kadar bilâ ruhsat yapılmış olupta henüz hedim olunmıyan ve badehu 
yapılacak olan binalar hakkında mütesaviyen kabili icra olacak bir 
usul ittihazı teklif olunduğu gibi 18 safer 311 tarihli tezkerede dahi Sam
sun Kasabasında arazii emiriye üzerine ebniye inşası men ile iradei se
niye istihsaline teşebbüs olunmuş ise de üç yüz senesinden beri gayri resmî 
surette arazii emiriye ve tahsisat kabilinden olan arazii mevkufe üzerine 
külliyetli akçe sarfile üç yüzü mütecaviz inşa olunan hanelerin mutasar
rıflarından bazıları zeminini bedeli öşre rabt ederek senedi resmî al
mak ve bazıları da vefat ederek beynelverese taksim ettirilmek üzere mü
racaat etmekte olduklarından bu makuleler hakkında hükmü kanunun 
icrası nizamata vukufu olmıyan ahalinin perişanlığını mucib olacağına 
ve hedmi icab edecek ebniyenin kesretine nazaran bu babda olunacak 
muamelenin tayini taleb olunmuştur. 

İstizan olunan üç dereceden birincisinin üç yüz tarihinde şeref 
taallûk eden iradei seniye hükmünce yalnız bedeli öşre rabtile iktifa 
olunması tabiî olduğu gibi üçüncüsü hakkında ka o makule ebniye ve 
emsalinin yıkılmasına dair olan ahkâmı ikanuniyenin bilâ tehir icra

sından müessir bir kaide ittihazına mahal olmayıp ikincisinin dahi ma
hiyet ve mekadiri bilinmedikçe bir şey yapılması kabil olamıyacağın-
dan evvel emirde üç yüz tarihinden bu ane kadar ruhsatsız olarak yap
tırılmış ne kadar ebniye var ise bunların aded ve mevaki ve derecei 
vüs'at ve kıymetleri ile sahihlerinin isim ve tabiiyetlerinin memurini 
müteallikası marifetile bittahkik tanzim ettirilecek defterinin irsali lü
zumu Defteri Hahanî Nezaretine tebliğ olunarak alınan cevapta üç yüz 
senesinden evvel bilâ ruhsat yapılan binalar hakkında zaten iradei se
niyei cenabı padişahî mantukuna tevfikı muamele olunmakta olduğu 
gibi üç yüz senesinden şimdiye kadar yapılmış bulunan ebniye hak
kında dahi iktiza eden muamele derdesti ifa ise de mahallerince tah
kikatı kâfiye icrasile defatiri matlûbenin her taraftan vürudu zamanı 
medide muhtaç idiğüne ve o vakte kadar üçüncü kısım için ittihazı tensib 
olunan kaidei müessirenin bittabi teahhuru icrası o makule inşaatın pey
derpey vukuile defter haricinde yine bir çok ebniyenin hudusuna badi 

ve diğer taraftan da tanzim kılınacak defterlerin muhteviyatı noksandan 
gayri hali kalarak müteselsilen defter tanzimile uğraşılması mahzurunu 
dai olacağına nazaran üç yüz tarihinden beri inşa olunmakta olan bina
ların arkası alınarak ona göre mekadir ve sairesi tayin ve tavzih oluna-
bilmek üzere badema bilâ ruhsat yapılacak binalar hakkında olunacak 
muamele için şimdiden bir mebde tayini lâzimeden görünmekle beraber 
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çünkü arazii emiriye ile tahsisat kabilinden olan arazii mevkufe üzerin
de bilâ ruhsat yapılacak binaların hedmi hakkındaki arazi kanunname
sinin otuz birinci maddesinde arazii emiriye üzerinde memurun izni ol
madıkça müceddeden ebniye inşa ve ihdas olunamayacağı ve olunduğu su
rette canibi miriden hedim ettirilebileceği muharrer olmasından ve otuz 
ikinci maddenin fıkrai evvelisinde arazii emiriye üzerinde bihasbelicab 
mutasarrıfı tarafından ebniye inşa olunacak olduğu halde memuru ma
rifetile çiftlik ebniyesi ve değirmen ve ağıl ve dam ve anbar ve ahır.ve sa
manlık ve mandıra gibi ebniye inşa olunabileceği tasrih olunmakla beraber 
eseri bina olmıyan ham arazi üzerine sükna ittihaz olunmak üzere mücedde
den ebniye inşasile mahalle veyahut karye teşkili behemehal iradei seniyei 
mahsusaya mütevakkıf olup yalnız memurinin izni kâfi olamıyacağı da
hi maddei mezkûrenin fıkrai saniyesinde gösterilmiş iken hedim hak
kındaki hükmün bu kısımda zikir ve tekrar edilmemesinden hükmü mez
kûrun yalnız memurinin iznile yapılması caiz olupta bilâ ruhsat yapıl
dığı halde hedim ve kal'i ashabına zararı fahişi mucib olmıyacak 
olan binalara maksuriyeti istidlal olunmakta ve sükna ittihaz kılınmak 
üzere yapılan binalar için ashabı tarafından sarf edilecek akçenin mik
darı her halele yapılan binanın mebna olduğu arazinin kıymetine nis-
betle ziyade olacağı yani yapılan bina en adi surette inşa edilmiş olsa 
ve sureti inşası da arazinin şerefine tâbi farz olunsa bile yine fazla kıy
meti haiz bulunacağı mütaleatı dahi istidlali meşruhu teyid etmekte ol
masına göre hükmü mezkûrun mevkii icraya vaz'ı hususunda menfaat 
veya mazarratı emiriyenin mahallî hükümetlerince serian bittahkik eb
niyenin işgal eylediği ve bittabi tasarruf olunmakta olduğu arazinin 
mikdarile hududu ve binanın suret ve tarzı inşası ve ne için kullanıla
cağı ve inşa ettiren kimsenin san'at ve hizmetile isim ve tabiiyeti ve 
mülken ve siyaseten bir gûna mahzuru olup olmadığı ve ibkası halinde 
vergi ve bedeli öşür olarak husule gelecek menafii emiriye ile ebni
yenin maktuan ve arazinin haliyen kıymetleri mekadiri gösterilerek mec
lisi idareden gönderilecek mazbatalar üzerine defteri hakanî encümenince 
ve Şûrayı Devletçe bittetkik ibkalarında mahzur görülmeyen binaların 
kaidei mahsusası veçhile bedelâtı öşriyeye ra'btı ve ebniye için harcı ni
zaminin istifası ile tasarruf senedinin itası ve mazarratı anlaşılarak he
dim ettirilmesi iktiza eden binaların da idareten hükmü kanuna tevfikan 
hedim olunması ve hedim olunacak binaların kimler marifetile yıktırıl
ması lâzım geleceğinin tayini lüzumu iş'ar kılınmıştır. 

Şu tafsilâta nazaran üç yüz senesine kadar yapılmış olan ebniye 
olbabda müteallik buyurulan iradei seniye hükmü celiline tevfik olun-
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makta bulunmuş olduğundan işin bu ciheti biterek maslahat andan 
sonra yapılan ve yapılacak olanlar hakkında ne muamele olunmak lâ
zım geleceğinde kalmış ve böyle ham arazi üzerine ebniye inşasının is
tihsali iradei seniyeye taliki hususu bir çok hukuku hükümetin muha
fazası maksadı esasisine mebni kanuna rabt olunup hatta Niğde Sanca
ğında kâin iki hane hakkındaki muamelei meşruha işin tayini ehemmi
yetine kâfi bulunmuş olduğundan gerek üç yüz tarihinden şimdiye kadar 
bilâ istizan yapılan ve gerek bundan sonra yapılacak olanların hemen 
hedim ettirilmesi cayı tereddüd ve iştibah değil ise de siyakı ha'lden an
laşıldığına göre mücerred ahkâmı kanuniyeye ademi vukuf saikasile 
defteri hakanı memurlarının göremiyecekleri mahallerde üç yüz tari
hinden şimdiye kadar yapılanların mikdarı hedim edilecek dereceyi 
geçmiş ve mamafih nezaretin tezkeresinde gösterilen muamelâtı tetkiıkiye 
işin ciheti mehazirini tefrik ve temin edecek bir halde bulunmuş oldu
ğundan üç yüz tarihinden şimdiye kadar yapılanlar hakkında olveçhile 
icrayı tetkikat ile o müddet içinde bilâ istizan'yapılıpda mahzursuzluğu 
tebeyyün edenlerin hedminden sarfı nazarla bu malkulelerin bedelâtı 
öşriyeye rabtı makrunu müsaadei seniyei hazreti padişahî buyrulduğu hal
de işbu iradei seniye tarihinden itibaren ham arazi üzerine bilâ istizan 
yapılacak binaların kat'iyen hedim edileceği her tarafın kendi lisanı 
üzerine umum kasabat ve kuraya ilân edilerek gerek üç yüz tarihinden 

şimdiye kadar ki ebniyeden defteri hakanice icra kılınacak tetkikatta 
mahzuru görülüp ve gerek badezin bilâ istizan yapılıpta kanunen hed-
mine hüküm alınarak Babıaliden emri alınan yerlerin mahakimi 
şer'iye ile mecalisi idare ve belediyeden birer aza bulundurularak he
dim ettirilmesile beraber bunların tâbi olduğu mahaller memurini ida
resinin de derhal tahtı mes'uliyete alınması lâzım geleceğinden olveçhile 
ifayı muktezasile keyfiyet daima tahtı nazarı dikkatte tutulmadığı tak
dirde bu mes'uliyet derece derece mutasarrıflar ile vülâtı izama kadar 
teveccüh edeceğine dair lâzım gelenlere tamimen icrayı tebligat olunması 
hususunun Dahiliye ve Defteri Hakanî Nezareti celilelerine havale ve 
üç yüz tarihinden şimdiye kadar yapılmış olanlar hakkındaki tahkikatın 
hemen bir taraftan icrasile izahatı kâfiyeyi havi defterlerinin peyder
pey Babıaliye takdimi cihetinin sureti mahsusada Defteri Hakanî Ne
zaretine emir ve irade buyurulması tezekkür kılındı olbabda emri fer
man hazreti menlehülemrindir. 

27 şevval 1311, 21 nisan 1310 
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Meclisi mahsusu vükelânın zeylen mazbatası 

Şurayı Devlet dahiliye dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
ve mütalea olunan işbu mazbatasında üç yüz senesine kadar arazii emi
riye üzerine bilâ ruhsat yapılmış olan ebniyenin bedircinden sarfı na
zarla bedeli öşre rabtı müteallik buyurulan iradei seniye hükmü ce
lalinden olduğu ve arazii mezkûre üzerine bilâ ruhsat ebniye inşası hak
kındaki memnuiyet hükmünün tamamii muhafazasına itina ve dikkat 
edilmesi mukaddema vilâyat ve elviyeye tamimen tebliğ ve keyfiyet ilân 
edilmiş bulunduğu halde yine bazı taraflarca bilâ ruhsat bu makule eb
niye inşa olunmakta bulunmuş ve bunların mekadiri bir hayli şeye ba
liğ olmakla beraber ebniyei mezkûrenin hükmü kanuna tevfikan hedmi 
dahi ashabının mağduriyetini mucib olacağı anlaşılmış olmasile tari
hi mezkûrdan şimdiye kadar yapılanlar hakkında icrayı tahkikatla mah-
zursuzluğu tebeyyün edenlerin bedelâtı öşriyeye rabtı karini mü-
saadei seniye buyurulur ise işbu iradei seniye tarihinden itibaren ham 
arazi üzerine bilâ istizan yapılacak binaların kat'iyen bediim edileceği 
her tarafın kendi lisanı üzerine umum kasabat ve kuraya ilân edilerek 
gerek üç yüz tarihinden şimdiye kadar ki ebniyenin defteri hakanice icra 
kılınan tetkikatta mehzuru görülen ve gerek badezin bilâ istizan ya-
pılıpta kanunen hedmine hüküm olunarak Babıaliden emri alınan yer
lerin mahakimi şer'iye ile mecalisi idare ve belediyeden birer aza bulun
durularak hedim ettirilmesile beraber bunların tâbi olduğu mahaller 
memurini idaresinin de derhal tahtı mes'uliyete alınması ve tarihi mez-
burdan bu ane kadar yapılmış olanlar hakkındaki tahkikatın bir taraftan 
icrasile izahatı kâfiyeyi havi defterlerinin defteri hakanice tanzim ve 
irsal edilmesi lâzım geleceği dermiyan kılınması ve memnuiyeti mez
kûrenin mahfuziyeti icabı hal ve maslahattan bulunmuş ise de yapılmış 
ebniyenin hedmi yoluna gidilmesi münasib olmıyacağından salifüzzikir 
üç yüz tarihinden şimdiye kadar bilâ ruhsat yapılmış olan ebniyenin 
yalnız bedelâtı öşriyeye rabtı ile iktifa edilmeyip bu makulelerden ce-
zaen ikişer kat bedelli öşür istifası ve bunlar mey anında» mahzuru, tahak
kuk edenlerin tedkikile badehu icabına bakılmak üzere keyfiyetlerinin iş
arı hususlarının ve memnuiyeti mezbure daima nazarı dikkatte tutulma
dığı takdirde bundan terettüb edecek mes'uliyetin birinci derecede def
teri hakanî memurlarına ve andan sonra aledderecat mutasarrıflar ile 
viilâta kadar teveccüh edeceğine dair lâzım gelenlere tamimen icrayı 
tebligat olunmasının Dahiliye ve Defteri Hakani Nezaretlerine havalesi 
tezekkür edilmiş olmakla olbabda ve katıbei ahvalde, emrü ferman haz
reti veliyülemir efendimizindir. 

8 cemaziyelevvel 1312, 26 teşrinievvel 1310 

[İrade tarihi: 16 cemaziyelevvel 1312, 3 teşrinisani 1312] 
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No: 3 8 5 — Pirinç ziraatı hakkında nizamname 

28 cemaziyelevvel 1312, 15 teşrinisani 1310 

Madde 1 — Arzın sathı maillerinde ve dağ eteklerinde ve ova
larda ufka muvazi kademe kademe yekdiğerinden yüksecek sathı müs-
teviler teşkil edilmek ve dağ ve nehir ve cedvel ve çeşme sularile 
İska olunmak ve sular taaffün etmemek için rakid bir halde bırakıl-
mayıp muntazam arklar yapılarak salifüzzikir satıhlardan mütemadi
yen cereyan ettirilmek ve en son tarladan harice akıttırılacak su dahi 
bir tarafta teraküm etmiyecek ve ahara mazarrat vermiyecek surette 
akıttırılmak şartile ve mevaddı atiyede muharrer sair şuruta tevfikı 
muamele olunmak üzere pirinç ziraati caiz olacaktır. 

Madde 2 — Pirinçlikler nüfusu beş yüze kadar olan karye ve ka
sabaların en son meskenlerinden ve müstakil çiftliklerin ebniyesinden 
itibaren dairei muhitelerinin bin ve nüfusu beş yüzden iki bine kadar 
olan kura ve kasabatın üç bin ve nüfusu iki binden yukarı bulunan 
karye ve kasabaların beş bin ve mahsulâtı saire yetiştiren tarlaların 
yirmi ve umumî ve hususî yolların dört metre uzaklığında vaki ma
hallerde bulunmak meşruttur fakat cevanibi erbaanın havasına zaten ha
lel veren ve tathiri kabil olmıyan bataklık mevakide mevcud olan ve 
bundan böyle ittihaz edilmek istenilen pirinçliklerin kura ve kasabata 
olan mesafeleri ahalinin talebi ve hükümeti mahali iyenin kararı ile 
salifüzzikir mesafelere nisbetle taklit olunabilecektir. 

Madde 3 — Pirinçlikler için yapılmış ve badema yapılacak olan 
bekçi kulübeleri ile pirinç vaz'ına ve pirinç ayıklamağa mahsus ma
ğaza ve fabrikaların mevakii maddei sabıka hükmünden müstesnadır. 

Madde 4 — Gerek mevcud olan ve gerek yeniden ittihaz edilmek 
istenilen pirinçlikler için ashabı mensub oldukları kaza kaymakamına 
mevsimi ziraatten iki ay evvel bir istidaname ita ile ruhsat istihsaline 
mecburdur, tşbu istidanamede ashabının isim ve şöhretleri ve pirinç 
tarlalarının hangi karye ve nahiye dahilinde bulundukları ve vüs'atleri 
ve ashabı istidanın tarla sahib veya müsteciri oldukları zikrolunacak 
ve bu istidanamelere tarla için istimal olunacak suyun aharın mazar
ratını mucib olmıyacak surette tarlanın gerek dahil ve gerek badelis-
tiroal haricine nereden ve kimlerin arazisinden ne suretle cereyan etti
rileceğine ve olbabda ne veçhile salâhiyet olduğuna ve bu arazi mu-

tasarrıflgrımn rızaları munzam olup olmadığına dair bir varaka rabte-
dilecektir. 
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Madde 5 — Tathiri kabil olmryan bataklık mevakide vaki pi
rinçliklerin ziraat memuru olmıyan yerlerde orman müfettişi tarafın
dan tayin ve irae edilecek kısmında her sene beher dönüm pirinçlik 
için mutasarrıfları yirmişer söğüt veyahud okaliptüs ağacı garsile hüsnü 
muhafazasına mecbur olacaklardır. 

Madde 6 — Ruhsatı havi olan istida kaza meclislerince tedkik ve 
pirinç zeredilecek arazinin ziraat memuru ile meclisi idare azasından 
ve erbabı ziraatten bir zat, ve ziraat memuru olmıyan mahallerde mec
lisi idare azasından, ve ehli ziraatten iki zat tarafından keşif ve mua
yeneleri icra edilerek bir gûna mahzur olmadığı, ve cereyan eden mu
amelât muvafıkı nizam olduğu anlaşılır ise meclisçe tasdik edilecek. 
Ve bu babda bir gûna itiraz eden olup olmadığı anlaşılmak için on 
beş gün müddet tayin olunarak keyfiyet hemen dahili kazada, ve eğer 
pirinçlikler bulundukları kazaların gayrı kazalar ile hemhudud ise 
oralarda da ilân edilecek. Ve bu müddet zarfında bir taraftan itiraz 
vukubulmadığı halde ruhsatname ita, ve itiraz vukubulduğu takdirde 
nazarı dikkate alınarak icabına göre muamelei lâzıma ifa olunacak. 
Ve müddeti mezkûrenin inkızasından sonra vukubulacak itirazata il
tifat olunmıyacağı gibi bu muamele dahi bir defaya mahsus olacaktır. 
Keşif ve muayene için izam olunacak memurlara nizamına tevfikan 
harcırah ita olunacaktır. 

Madde 7 — Kaza meclisi idaresi tarafından vukubulan ilân üze
rine müddeti muayyenesi zarfında merkezi liva veyahut vilâyete mü
racaatla itiraz vukubulur ise tarihi müracaattan itibaren meclisi idarei 
vilâyet veya livaca on beş gün zarfında itirazı vaki üzerine bir karar 
verilecektir. Ve bu babda icra olunan tahkikat ve tedkikat için vuku
bulacak masarif ileride haklı çıktığı takdirde muterizibih olan pirinç
lik sahibinden bilistifa iade olunmak üzere muteriz tarafından tesviye 
kılınacaktır. 

Madde 8 — İşbu nizamnameye tevfikan ruhsat istihsal olunarak 
pirinçlik ittihaz olunan arazi ile ötedenberi pirinçlik olupta kezalik 
ruhsatı resmiye ile işletilen arazinin mutasarrıf veya müstecirleri ta
rafından tevsii, veyahud 4 üncü madde mucibince beyan kılman ku-
yudca tagayyürat vukuundan dolayı kuyudu mezkûrenin tashihi arzu 
edildiği halde yine.maddei mezkûre hükmüne tatbikan yeniden men
sub oldukları kaza hükümetlerine birer istidaname takdim olunacak. 
Ve mecalisi kaza marifetile badelkeşif vettahkik icabı nizamisi irca 
edilecektir. 
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Madde 9 — 1 inci ve 2 nci maddelerde muharrer şerait kendisinde 
mevcud olımyan, veya icra edilmiyen mahallerde pirinç zer'ine kat'iyen 
müsaade olunamıyacak. Ve eğer o makule mahallerde bilâ ruhsat pi
rinç zeredilir ise hemen kal' ve imha ile o yolda vukubulacak masarif 
sahibine tazmin ettirilecek. Ve şu kadar ki ruhsatsız pirinç zeredilen 
yerlerde şeraiti mezkûre mevcud olduğu, veya icra edilmiş bulunduğu 
halde bunların mezruatı imha olunmayıp yalnız beher dönümü için 
ashabından yirmişer kuruş cezayı nakdî alınarak ruhsatname verile
cektir. 

Madde 10 — Mahalli zer'i, ve derununa akıttırılacak suyun tar
lanın dahil ve haricine r.ureti cereyanı ve ameliyatı sairesi istidaname 
münderecatına tevafuk etmiyen, veyahud nizamen lâzım gelen ameli
yatı noksan icra kılınan, ve ziraat memuru veya orman müfettişi ta
rafından tayin ve irae olunan mahalline ağaç gars olunmıyan pirinç
liklerin mezruatı mahvedilmeyip yalnız sahihlerinden beher dönümü 
için ilk defa yirmişer kuruş, ve garsı icab eden ağaçların beheri için 
dahi birer kuruş cezayı nakdî alınacak ve tekerrürü halinde her defası 
için işbu cezayi nakdilerin birer misli zammolunacak. Ve üç defadan 
ziyade tekerrür eder ise cezayı nakdî istifasile beraber mezruat dahi imha 
edilecektir. 

Madde 11 — 9 uncu ve 10 uncu maddeler mucibince istifa olu
nacak cezayı nakdiler ziraat memurları ve bunların bulunmadığı yer
lerde orman müfettişleri tarafından vukubulan müracaat üzerine ma
hallî hükümetlerince tahsil olunarak ziraat varidatı namile doğrudan 
doğruya Ziraat Nezaretine irsal edilecektir. 

Memurinin gayrisi tarafından vukubulacak ihbar üzerine alınacak 
cezayı nakdilerin nısfı muhbirlere verilecektir. 

Madde 12 — Ziraat Nezareti işbu nizamnamenin icrasına me
murdur. 

N o : 3 8 6 — Pasapor t n i z a m n a m e s i 

7 cemaziyelâhır 1312, 24 teşrinisani 1310 

BİRİNCİ FASIL 

Ahkâmı umumiye 

Madde 1 — Memaliki Osmaniyeden diyarı ecnebiyeye gidenler-işbu 
nizamname ahkâmına tevfikan pasaport istihsal etmeğe mecburdur. 

Madde 2 — Pasaportlar evvelâ hamilinin tabiiyet ve memleketini 
ve mahalli ikamet ve sanatını ve sin ve şeklini ve pederinin isim ve şöh-
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retile maskatı resini ve gideceği mahalli saniyen maiyetinde zevcesi 
ve evlâdı veya zükûr ve inas hizmetkârı olduğu halde bunların esnan 
ve esamisini ve pederlerinin ve memleketlerinin ismini ve sıfatı refakat
lerini mübeyyin koçanlı ve matbu ve mührü resmî ile mehtum olur ve 
hamiline bir seneyi tecavüz etmemek üzere istediği .müddet için verilir. 

Madde 3 — Pasaport harcı elli kuruştur sakin oldukları mahaller
den getirecekleri ilmühaberler ile fakru halleri sabit olanlara meccanen 
pasaport itası mücazdır. 

Madde 4 — Pasaportlar mukarrer olan şekle tevfikan Türkçe ve 
Fransızca olarak Dersaadette Zabtiye Nezareti ve Taşralarda vilâyet ve 
livanın ve ledelhace Dahiliye Nezaretinden verilecek mezuniyet üzerine 
kaza ve nahiyelerin en büyük memuru tarafından imza ve mührü res
mî ile mahtum olarak i t a kılınır süfera ve memurini saltanatı seniye için 
verilecek pasaportlar mukarrer olan şekle tevfikan Hariciye Nezareti 
namına verilir. 

Madde 5 — Pasaportlar Dahiliye Nezareti tarafından tab ettirile
rek Dersaadette Zabtiye Nezaretine ve taşralarda vilâyata nakid muka-
hilinde teslim olunacaktır. Nüfus memurları bunları sarf ettikçe hası
latını hükümet mal sandığına teslim edip makbuz ilmühaberi almağa 
ve her sene ne kadar pasaport alıp ne kadarını sarf ettikiğini ve ne mik
dar kaldığının muhasebesini itaya mecburdur. 

ÎKtNCÎ FASIL 

Pasaportların sureti istihsali 

Madde 6 — Pasaport almak için nüfus tezkeresi ile beraber berveç-
hiati bir ilmühaber ibrazı şarttır. Memurini devlet bu ilmühaberi men
sub oldukları dairenin reisi veya nazırı veya müdüründen ve mahallatta 
sakin ahalii müslime imam ve muhtarlardan ve medrese nişin olan 
talebei ulûm müderrislerinden ve tebaai gayri müslime patrikhane ve 
hahamhane veya kilise cemiyetlerinden ve taşrada metrepolit ve despot-
•hanelerden veya köy koca basılarından ve handa sakin olanlar dahi han
cılar kethüdasının tasdikile odabaşılarmdan alacaktır. 

Madde 7 — Maddei sabıkada muharrer ilmühaberler hamilinin me
muriyet veya sanatını ve sin ve şeklini ve gideceği mahalli ve maiyetinde 
kimsesi var ise onun isim ve şöhreti ve sinlerini ve sıfatı refakatlerini 
mutazammm olacaktır. 
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Madde 8 — İlmühaber ibraz edemiyen ve gösterdiği ilmühaberler 
mevaddı sabıka ahkâmına muvafık olmıyan kesane ve Zabtiye Nezareti 
tahtında veyahut Devletçe muhakeme altında bulunanlara ve (heyeti ad
liye tarafından azimeti men olunanlara pasaport ita olunmaz. 

Madde 9 — Erbabı servet ve ticaret ve sanattan olmayıpta diyarı 
ecnebiyeye gitmek üzere pasaport istiyen serseriler bilâhara memleket
lerine iadeleri için vukubulacak masrafı tesviye edebileceklerini teminen 
memuruna bir kefil ita etmeğe ve bir mahalle azimet etmek üzere pasa
port istihsal edipte muahharan azimetten külliyen fariğ olanlar pasa
portlarını aid olduğu daireye iade etmeğe mecburdurlar. 

-Madde 10 — Müddeti münkazive olmamış pasaportu hamil olanlar 
memaliki şahaneden tekrar diyarı ecnebiyeye gidecek oldukları halde 
pasaportlarını aid olduğu daireye vize ettirmeğe mecburdurlar işbu vize 
muamelesi meccanen ifa kılınır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Memaliki şahaneye dahil olacaklar hakkında icra 
edilecek muamelât 

Madde 11 — Devleti Âliye ile dost ve muahid olan düveli ecnebiye 
tebaasından memaliki şahaneye dahil olmak istiyenlerin usulüne mu
vafık bir pasaportu hamil oltralan meşruttur işbu pasaportları mema
liki ecnebiyede tarafı devleti aliyeden ikamete memur süfera ve şehben
derlerden birine vize ettirmeleri ve Devleti aliye sefir ve şehbenderi bu-

lunmıyan mahallerden gelenlerin muntazam pasaportu hamil olmaları 
lâzımdır. 

Madde 12 — Mekkei Mükerreme ve Medinei Münevvere ve Kudüsü 
Şerif ile atebatı aliyata azimet edenlerin pasaport vizelerinden vize harcı 
olarak yirmi kuruş istifa kılınır ve bunlardan erbabı fakır ve ihtiyaçdan 
olduklarını mensub oldukları hükümetlere alelusul tasdik ettirenlerin 
pasaportları meccanen vize edilir. 

Madde 13 — Pasaport vizesi hükmü bir defa seyahat etmek için
dir mamafih bir ayda iki defa olsun hududu geçmek mecburiyetinde 
bulunanlara istidaları üzerine hükmü altı ay cari olmak üzere vize mua
melesi icra olunur. Fakat bu müsaade asayiş vaktinde yani insilâbı ra
hatı umumiyeyi müstelzim bir hal zuhur etmediği müddette icra olunur. 

Madde }& — Bir pasaportu hamil olmayıp ispatı hüviyet edemiyen 
her şahsm memaliki şahaneye duhulü m e m n u d u r . O s m a n l ı ş e h b e n d e r -
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hanesi bulunan bir mahalden lieclilazime usulü dairesinde bir pasa
portu istihsal ederek fakat bu pasaportu vize ettirmeği ihmal eden her 
şahıs vize harcının iki mislini yani kırk kuruş tediye edecektir. Pasaportu 
olmaksızın veyahut hamil olduğu pasaport usulü dairesinde bulunmak
sızın hududu hakaniye gelenler hakkında işbu nizamnamenin on yedinci 
ve on sekizinci maddeleri ahkâmına tevfikan muamele olunacaktır. 

Madde 15 — Memaliki Osmaniyeye dahil olan her şahıs eğer ber
ren gelmiş ise yedindeki pasaportu resi hudutta bulunan memuruna 
ve bahren gelmiş ise dahil olduğu limanda bulunan nüfus memuruna 
bi'lâtehir ibraz edecektir. 

Madde 16 — Memaliki şahane limanlarından birine vasıl olan bir 
geminin tayfası vesair gemi hademesinden biri sefineyi terk ile dahili 
memlekette ikametgâh ittihaz etmek isterler ise mahallî liman riyasetine 
ve liman riyaseti bulunmıyan mahallerde memurini mahalliyeye müra
caatla tayfa defterinden isimlerinin terkin edilmiş olduğunu mübeyyin 
bir şehadetname ibraz eylemeğe ve mahalli ikametlerini tayin etmeğe 
mecburdurlar. Marülbeyan şehadetnameyi haiz olan tayfa veya gemi 
hademesinden biri tabaai ecnebiyeden ise mensub olduğu konsoloshaneye 
müracaat edecek ve işbu konsoloshane keyfiyeti mahallî liman riyase
tine bildirecek ve liman riyaseti muamelei kaydiyeyi ifa eyliyecektir. 
Ecnebi konsoloshanesi bulunmıyan mahallerde tabaai ecnebiyeden olan 
tayfa veya gemi hademesi tabaai şahaneden bulunanlar gibi doğrudan 
doğruya mahallî liman riyasetine veyahut memurini mahalliyeye müra
caat eyleyeceklerdir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Hilafı nizam hareket edenler hakkında icra 
olunacak muamele 

Madde 17 — Pasaportu olmadığı veyahut usulüne muvafık ohnıyan 
bir pasaportu hamil olduğu halde memaliki şahaneye gelen her şahıs 
Dersaadette Zabtiye Nezaretine ve vilâyeti şahanede pasaport memurları 
nezdine götürülerek ne gibi esbabı meşruaya mebni pasaport ahz etme
miş idüğü istizah olunacaktır. Şahsı merkum tebaai osmaniyeden oldu
ğunu beyan eylediği halde isbatı hüviyetine kâfi delâil iradına veya
hut bir kefil iraesine mecbur olacak ve bu babda kendisine teshilâtı lâ
zime gösterilecektir. Bu halde şahsı merkum pasaport harcının iki misli 
olan yüz kuruşu tediye edecektir, isbatı hüviyetine kâfi delâil ibraz ve-
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yahut bir kefil irae edemediği takdirde Memaliki Osmaniyeye duhulün
den men edslecel tir. Şahsı merkum tabaai ecnebiyeden olduğunu beyan 
eylediği halde Polis Nezareti tahtında olarak kırk sekiz saat zarfında 
mensub olduğu konsoloshaneden bir pasaport veyahut pasaporta mua
dil bir varakai resmiye istihsal eylemeğe ve badehu vize harcının zııfı 
olan kırk kuruşu tediye etmeğe mecbur olacaktır. Ve icabı hale göre 
işbu kırk sekiz saat müddet konsoloshane ile bilittifak temdid olunabi
lecektir. İşbu müddetler mürurunda tabaai ecnebiyeden olan şahsı mer
kum pasaport veya pasaporta muadil bir varakai resmiye istihsal ede
mediği halde memaliki şahaneye duhulünden men olunacaktır. 

Madde 18 — Pasaportuna sahte bir isim yazdıran veyahut bu ma
kule hile ile pasaport istihsal edecek olanlara kefalet eyliyen veyahut 
sahte pasaport tanzim veyahut sahih olan bir pasaportu tağyir ve tahrif 
eden ve bu makule sahte veya tağyir ve tahrif olunmuş pasaportu bilerek 
istimal eyleyen eşhas Ceza Kanununun yüz elli altıncı ve yüz elli yedinci 
maddeleri ahkâmına tevfikan hapis ile mücazat edilecektir. 

Madde 19 — Memaliki Osmaniye limanlarına işleyen vapur ve yel
ken sefaini kaptanlarının ve sefainlerden karaya yolcu nakil eden ka
yıkçıların vc berren yolcu nakil edenlerin pasaport muayenesi için ta
yin olunan mevkilerden gayriye yolcu nakil ve ihraç eylemeleri memnu
dur buna muhalif olarak hareket eden vapur ve yelken sefaini kaptan
larından on osmanlı altınından elli osmanlı altınına kadar cezayı nakdî 
alınacak ve kayık ile yolcu nakil eden sair eşhas iki osmanlı altını ce
zayı nakdî tediye edecekler ve üç günden on güne kadar hapis edilecek
lerdir. Yolcular kaptanın vesaiti nakliyesinden gayri vesait ile karaya 
çıktıkları halde kaptanlar marülbeyan mesuliyetten beri olurlar. Mü-
cazatı mezkûre müddeiumumilerin talebi üzerine mehakimi mahalliye 
tarafından tayin edilecektir. 

Madde 20 — İşbu nizamname mer'iyet ahkâmına iradei seniyei haz
reti padişahi şerefsudur buyurulduktan bir mah sonra mevkii icraya vaz 
olunacaktır. 9 şevval sene 1283 ve 23 rebiülevvel sene 1301 tarihli Pasa
port Nizamnameleri işbu nizamnamenin mevkii icraya vaz'ından itibaren 
mefsuhtur. Ve işbu Pasaport Nizamnamesinin tabiiyet nizamnamesine 
asla taallûku yoktur. 

Madde 2 1 — Dahiliye ve Hariciye Nezaretleri işbu nizamnamenin 
icrasına memurdur. 
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N o : 3 8 7 — E c n e b i l önbek i l e r in in muamelâ t ı r ü s u m i y e 
v e teftişiyesine da i r n i z a m n a m e 

7 cemaziyelâhir 1312, 24 teşrinisani 1310 

Mevaddı umumiye 

Madde 1 — Ecnebi lönbekilerinin memaliki şahaneye idhalile fu
ruhtu hakkında canibi hükümeti seniyeden yirmi beş sene müddetle tön-

beki şirketine ita olunan imtiyaza dair teati olunan 8 cemaziyelevvel 1309 
tarihli mukavelename ahkâmınca her nereden gelir ise gelsin kaçak su
retile memaliki osmaniyeye idhal edilecek ecnebi tönbekileri hazinei 
celile nam ve hesabına olarak zabt ve müsadere olunacaktır. 

Madde 2 — Mezkûr mukavelenamenin birinci maddesi mucibince 
inhisarın şamil olduğu mahallere memaliki ecnebiyeden idhal olunan 
ecnebi tönbekileri şirketinin kurşunlarını ve kendi tarafından verilmiş 
tezkereleri hamil bulunacaktır mezkûr mahallerin birinden diğerine 
bahren nakil edilen ve memaliki ecnebiyeye transit suretile imrar olu
nan tömbekiler hem şirket ve hem gümrük idarelerinin mükemmel 
halde olarak kurşunlarını havi ve kezalik mezkûr idareler canibinden 
verilmiş tezkere veya makbuz senedlerini hamil olacaktır bayi dükkân
larında bulunan ve dahilde sarf olunmak üzere berrccı nakil edilen ecne
bi tönbekileri yalnız şirketin kurşunlarile tezkerelerini hamil bulunacak 
ve bu suretle şirketin kurşun mühürünü hamil olarak memaliki şahane 
dahilinde berren nakil edilecek ve şehirlerde bulunacak tönbekilere 
gümrük memurları tarafından kurşun mühür vaz ölunmayıp yalnız bir 
teftiş icrasile iktifa kılınacaktır berveçhi muharrer kurşun mühürlerini 
hamil ve tezkere ve makbuz senedlerini havi olmayan tönbekiler her 
iki takdirde kaçak itibarile zabt ve müsadere edilecektir şirketin kurşun 
mühürlerile tezkereleri türkçe olacak ve bu mühürlerin tatbiki ile tezke
relerin numuneleri şirket tarafından rüsumat emanetine verilecektir. 

Madde 3 — Tönbekinin memaliki şahaneye idhali ve transit suretile 
imrarı ve memaliki şahane limanlarının birinden diğerine sevkıyatı ve 
hudud civarında vuku bulacak nakliyatı rüsumat idarelerinin teftiş ve 
nezareti tahtında icra olunacaktır imtiyazın şamil olduğu mahaller da
hilinde inhisar tönbekilerinin berren nakliyatı ve mağaza ve dükkânlara 
vaz ve iddiharile furuhtu muamelâtı her nevi tetkikat veteftişat ve taharri
yata tâbidir. 

Madde 4 — Şirket icab eden mahallere memurlar tayin ettikçe bun-
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larm ve tayin olundukları mahallerin isimlerini rüsumat emanetine bil
direcek ve memurların imzalarının tatbikini havi varakaları tasdik ile 
emaneti müşarünileyhaya ita edilecektir. 

Idhalâta dairdir 

Madde 5 — Şirketi merkumenin mükemmel halde olarak kurşun
larını havi ve kezalik şirket canibinden verilmiş tezkereleri hamil ola
rak memaliki ecnebiyeden vürud edecek tönbekiler doğrudan doğruya 
ilk vasıl olduğu mahaldeki gümrük idaresine çıkarılacak ve (1) işaretli 
numune mucibince şirket tarafından bir beyanname verildikten sonra 
idhalât eşyası hakkında mer'i olan nizamaitı umumiye ahkâmına tevfi
kan muayene olunarak şirketten lâzım gelen idhalât resmi istihsal olun
duktan sonra gümrük idaresi tarafından kurşun mühür vaz olunacağı 
gibi muayene sebebile infikâk eden şirket kurşunlan yerine şirket me
murları tarafından yeniden kurşun mühürler rabt olunarak tönbeki şir
keti memurlanna ita edilecektir. 

Transite dairdir 

Madde 6 — Memaliki mahrusai şahaneden transit suretile imrar 
edilmek üzere idhal olunan tönbekilerin ilk gümrük idaresine vusulün
de şirketin memuru veya şube idaresi tarafından bir beyanname ita olu
narak idhalât hakkında balâda zikrolunan muamelenin aynı icra kılı
nacak ve şukadar ki tönbekinin memaliki ecnebiyeye ihraç olunduğu 
isbat olunduğu takdirde iade veya fesh olunmak üzere şirketin memuru 
veya şube idaresi canibinden idhalât resmi depozito edilecek veya ke
faletle temin ve aksi takdirde idhalât resminin icab eden faizile beraber 
tediye olunacağı başkaca taahhüd olunacaktır. Tönbekinin memaliki ec
nebiyeye ihracı duhan resmi hakkındaki nizamnamenin yirmi dokuzuncu 
ve otuzuncu ve otuz birinci maddelerinde muharrer usul ve kavaide tâbi 
olacağı gibi müddeti muayyenesi zarfında şehadetname ibrazile mema
liki ecnebiyeye ihraç olunduğu isbat olunmıyan tönbekiler için depo
zito olunan akçe irad kayd olunduktan başka yevmi tevdiinden itibaren 
icab eden faizi başkaca alınacak ve kefalete rabt edilmiş ise kefilinden 
mafaiz tahsil olunacaktır. 

Nakliyatı dahiliyeye dairdir 

Madde 7 — idhalât resmi ifa edilen inhisar tönbekilerinin bahren 
ve nehren nakliyatı gümrük idaresi mevcud olan limanlara hasr edilmiş-
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tir bu suretle vukubulacak sevkiyat için şirket tarafından bir beyanname 
ita edilecek ve tönbekiler gümrük idaresile şirket tarafından mevzu 
kurşun mühürlerini havi ve kezalik gümrük ve şirket idareleri tarafın
dan verilmiş olan tezkereleri hamil olarak mevrid limanına isal oluna-
«aktır işbu beyanname ile kurşun mühür ve tezkere muamelâtı umu-
men bir iskeleden diğer iskeleye nakil ve imrar olunan sair emtia ve eş
ya hakkındaki nizamatı rüsumiye ahkâmına tevfikan ifa edilecektir. 

Madde 8 — İmtiyazın şamil olduğu mahallerde resmi gümrüğü ifa 
edilmiş inhisar tönbekisinin bir mahalden diğer mahalle berren nakil 
ve imrarında şirket tarafından vaz olunan kurşun mühür bozulmamış 
olmak ve beraberinde (2) işaretli numunede gösterildiği veçhile ton-
bekinin cinsile mevridi ve nakliyat için tayin olunan müddeti havi şir
ket memuru tarafından verilmiş bir tezkere mevcut bulunmak lâzımdır. 

Şirket mağazalarile bayi dükkânlarının 
muamelâtına dairdir 

Madde 9 — Şirket mukavelenamenin ikinci ve dördüncü maddele
rinde muharrer olduğu veçhile resmi gümrüğü istifa edilmiş ve kurşun 
mühürlerini havi bulunmuş olan tönbekileri ambarlarına idhal edecek 
ve bayiler dahi tömbekiyi işbu ambarlardan alacaklardır şirket ambar
larda vuku bulacak her tönbeki idhalâtının tarihi duhullerile envamı 
kayde mahsus olarak her ambarda muntazam ve mahsus bir defter bu
lunduracak ve bu defterlere kayıt olunacak tönbekilerin idhalâtı güm
rük idaresinin makbuz senedile ve ambarlardan vukubulacak ihracat da
hi bayileri senedatile isbat olunacaktır şirket lüle yani torba üzerinde 
kurşun mühürü olmaksızın bayie tönbeki ita edemiyecek ve şirket am
barlarında şirket tarafından kurşun mührü mevzu olmıyan tönbeki 
bulunmıyacaktır. 

Madde 10 —- Her bayi dükkânında mevcut bulunan tönbekinin cinsi 
ve mikdarını mübeyyin bir defter tutacak ve bu deftere kayıd olunacak 
bilcümle idhalâtı şirketin irsaliye tezkeresile isbat edecektir bayiler tön
beki torbalarını şirketin kurşun mührü üzerlerinde bulunduğu halde 
muhafaza edecekler ve vukubulacak satış için her cinsten birer torba 
açık bulundurup bunların muhteviyatı sarf olunduğunu müteakib sar
gılarını yani (torba veyahut muşamba vesaireyi) kurşun mühür dahi 
üzerlerinde bulunduğu halde hemen şirkete iade ve teslim eyliyecekler
dir her boşalmış torba muhteviyatı satış kayıd edilecek ve bu kaydın 
•sıhhati zuruf ve kurşun mühür ile veya şirketin teslim puslasile isbat edi-

T. 1 C. 6 F. »7 
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lecektir dükkâncıların defatirinde gerek kurşun mühürlü ve gerek açık 
torbalarda mevcut bulunan tönbeki mikdarının tayini ile makbuzat ve 
sarfiyatı her ay nihayetinde kapatılacaktır. 

Teftiş muamelesine dairdir 

Madde 11 — Tönbeki idhalâtı hakkında icra edilecek teftişat bil
ûmum gümrük teftişatmm aynı olacak ve bundan mada gümrüklere çı
karılan tönbekiler muntazam birer manifestoya dahil bulunmuş olsa 
bile iktiza eden kurşun mühürlerile tezkereleri mevcut olup olmadığı 
tahkik ve teftiş edilerek kurşun mühür veya tezkeresi olmadığı halde ka
çak itibar olunacaktır resmi gümrüğü istifa edilmiş olup bahren nakil 
olunan inhisar tönbekilerinde gerek gümrük ve gerek şirketin kurşun 
mühürlerinin ve memaliki şahane dahilinde berren nakil olunan inhisar 
tönbekilerinde dahi yalnız şirketin kurşun mühürünün sağlam bir halde 
olup olmadığı ve denklerin eşkâli ile nakliyatın müddeti ve mahalli şev
ki ve yedinci ve sekizinci maddeler mucibince gerek gümrük idaresinin 
ve gerek şirketin tezkerelerine muvafık bulunup bulunmadığı tetkik ve 
teftiş edilecek ve esnayı rahda tezkeresiz veya kurşun mühürsüz olarak 
görülen tönbekiler tevkif olunarak kaçak nazarile bakılacaktır şirketin 
ambarlarile tönbekici dükkânlarında mevcut bulunan tönbekiler gerek 
ambarlar ve gerek dükkânlar defatirine mutabık olup olmadığı ve onun
cu madde mucibince dükkânlarda küşadı mücaz olan torbalardan mada 
bilcümle torbalar ile şirketin ambarlarında müddehar torbalar üzer
lerinde şirketin kurşun mühürü mevcut bulunup bulunmadığı tahkik 
ve teftiş edilecek ve dükkânlarda şirketin kurşun mührünü havi olmıyan 
her torbaya kaçak nazarile bakılacaktır. 

Madde 12 — Gümrük idaresi bulunan mahalde kâin şirket ambar
larile tönbeki dükkânlarının ıteftişatı sureti mahsusada bu hizmet için 
tayin olunan gümrük memurları marifetile ceryan edecek ve bu memur
lar gerek ambar memurlarına ve gerek tönbeki sarıcalarına mensub ol
dukları nezaretin tahriratile kendilerini tamttıracaklardır gümrük ida
resi bulunmıyan mahallerde vaki tönbeki ambarlarile dükkânlarının 
muamelei teftişiyesi memurini mülkiye veya polis vasıtasile icra oluna
cak ve bunlar dahi kendilerini tâbi oldukları idarenin tahriratı ile ta
mttıracaklardır tebaai ecnebiyeden olan bayilerin dükkân ve mağaza
ları taharri olunmak lâzım gelipte muhalefet olunduğu ve mensub ol
duğu konsolatodan memur huzuru lâzım geldiği takdirde konsolatodan 
bir memur taleb olunacak ve talebi havi tezkerenin yevtm ve saati vusulü-
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nü mübeyyin konsolatodan mümza bir ilmühaber ita edilecektir bu ta
rihten itibaren yirmi dört saat zarfında konsolato memuru mahalli mua
yeneye gelmediği halde andan ziyade vüruduna intizar olunmıyarak icab 
eden teftiş ve muayene icra olunacaktır. 

Madde 13 — Tödbeki şirketi her mahal için resmi gümrüğün tediye 
edilmiş olan inhisar tönbekilerine mahsus ambarlar ile bayilerin isim 
ve mahalli ikametlerini mübeyyin birer kıt'a cedvel tanzim ederek rüsu
mat Nezareti bulunan yerlerde anlara ve olmıyan yerlerde hükü
meti mahalliyeye ita edecek ve cedveli mezkûr münderecatınca vuku 
bulacak her bir tebeddülatı hakkında dahi tahriren malûmat verecektir. 

Muamelâtı cezaiyeye dairdir 

Madde 14 — İşbu nizamname> mucibince kaçak olduğu tebeyyün 
eden veyahut mevaddı sabıka ahkâmınca kaçak nazarile bakılması lâ
zım gelen tömbeki hükümeti seniye hesabına olarak zabt ve müsadere 
olunduktan başka kaçakçıdan tönbekinin her nevinin beher cedid kıyesi 
için on kuruş cezayı nakdi alınacaktır eğer kaçırılan tönbeki ketm veya 
istihlâk olunupta zabt ve müsaderesi kabil olamaz ise ketm veya istihlâk 
olunan tömbekinin beher cedid kıyesi için yirmi kuruş alınacak ve mik-
darının tahkik ve tayini kabil olamadığı surette icabı hale göre altın 
olarak elli kuruştan iki bin kuruşa kadar cezayı nakdi tayin ve istifa 
edilecektir ve tahsili lâzım gelen cezayı nakdilerin temini istifası için 
vesaiti nakliyeden kâfi mikdarı tevkif olunacaktır. 

Madde 15 — Kaçakçılık cürmünün tekerrürü halinde balâda tadad 
olunan cezayı nakdiler iki kat olarak hüküm ve tahsil edilir. 

Eğer kaçakçılık cürmü cebrü şiddet veyahut sahte evrak istimali ile 
lora edilmiş ise cezayı nakdiler kezalik iki kat alındıktan başka müca
zatı kanuniyesi dahi icra edilir. 

Madde 16 — Kaçakçılık muamelesinden mütevellid mücazat fail 
ve şerik ve müşevviklerile nâkil ve sahipleri haklarında kefaleti mü
teselsile tabunda icra olunacak ve fakat fail mevcut ve muktedir ise 
ona müracaat diğerlerine tercih edilecektir şirketin bir memuru veya 
amelesinden biri kaçakçılık ettiği tebeyyün eylediği takdirde hakkında 
muamelâtı cezaiyenin icrasından maada şirketin hizmetinden dahi tard 
olunacaktır. 

Madde 17 — Gerek kaçakçı ve gerek bunun için müteselsilen kefil 
bulunanlar on dördüncü madde mucibince tediyesine mecbur oldukları 
cezayı nakdiyi ifa etmedikleri halde icra kanununa tevfikan üç aya ka-
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dar hapis olunur ve sebili tahliye olunduktan sonra kesbi kudret ettiği 
halde cezayı nakdi kendisinden tahsil edilir ve bunların müddeti mah-
busiyetlerindeki masarifi iaşeleri hapishaneler masarifi meyanımda tes
viye kılınır. 

Madde 18 — Hükümet ve rüsumat memurlarile şirket kolcuları ma
rifetile tutulan tönbeki ile kaçağa hizmet eden vesaiti nakliye en yakın 
gümrük idaresine teslim edilecek ve civarda gümrük idaresi bulunma
dığı takdirde en yakın bulunan Hükümeti mahal'liyeye bir makbuz senedi 
mukabilinde tevdi olunacaktır. 

Madde 19 — Kaçak tönbekinin müsaderesini müstelzim efali veya 
bu misillû efalde bulunanları doğrudan doğruya gümrük idaresine veya 
hükümeti mahalliyeye veya şirkete ihbar veyahut o gibi efalde bulu
nanları tevkif veya tevkife yardım eyleyen kimselere istihsal olunan 
cezayı nakdi mikdarı mecmuunun nısfı ve cezayı nakdi tahsil olunama-
dığı halde mukavelenamenin ikinci maddesi hükmünce şirketten alına
cak tönbeki bedelinin kezalik nısfı verilir cezayı nakdinin tamamı tah
sil olunamadığı takdirde tahsil olunan mikdar ne kadar kıye tömbekiye 
aid ise anın nısfı verilip kusur kalan tömbekinin beher kıyesi için dahi 
şirketten alınacak bedelin kezalik nısfı ita olunur. 

Muhakematın suveri icraiyesi 

Madde 20 — Tönbeki kaçağı vukuunda veyahut işbu nizamname 
ahkâmına mugayir hareket zuhurunda edilecek takibatın süveri icraiyesi 
bu gibi ahvalde umumen gümrük idarelerince mer'i tutulan ahkâmı ni
zamiyeye tevfik edilecektir. Rüsumat Nezaretleri memuriyetlerinin şamil 
olduğu mahallerde inhisar tömbekisi hakkında meydana çıkarılan ve 
işbu nizamname ahkâmına mugayir bulunan ahvalde kendi idareleri da
hilinde umuru rüsuuniyeye müteallik kaçak ve muhalifi nizam efali mua-
melâtındaiki hukuk ve vezaif in aynını haiz bulunacaklardır. 

Madde 21 — M ıamelei inhisariye tarihli ilânı resmide be
yan olunduğu üzere tarihinden itibaren mevkii icraya vaz 
olunmuştur. 

Mevaddı muvakkate ve müteferria 

İki anahtarlı mağazalara dairdir 

Madde 22 — Muamelei imtiyaziyenin mevkii icraya vazından evvel 
yedlerinde ecnebi tönbckisi bulunanlar mezkûr tönbekileri mukavele
namenin on beşinci maddesi mucibince müddeti muayyenesi zarfında 
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şirkete bildirip iki mübayin anahtarlı mağazaya vaz ederek derhal kur
şun mühür talik ettirmeğe mecbur olacaklardır berveçhi muharrer iki 
anahtarlı mağazalara vaz edilmemiş olan tönbekiler muamelei imtiya
ziyenin mevkii icraya vazı gününden itibaren kaçak nazarile bakılarak 
hazineyi celile namına zabt olunacak ve hamilinden işbu nizamname 
mucibince iktiza eden cezayı nakdi dahi istifa edilecektir, tşbu mağaza
ların mevcudile sarfiyatı şirket tarafından verilecek tezkereler mucibince 
bir deftere kayd olunacak ve bunlardan gerek memaliki mahrusai şaha
nede sarf ve istihlâk olunmak ve gerek memaliki ecnebiyeye ihraç edil
mek üzere çıkarılacak olan tönbekiler gümrük idaresi olmayan mahal
lerde bulunanlar müstesna olmak üzere gümrük idaresi tarafından mü
hürlenerek her iki idarenin kurşun mühürlerini havi olarak bittezkere 
nakil edilecektir işbu nizamnamenin mevkii icraya vazından sonra şirket 
işbu iki anahtarlı mağazaları sürati mümküne ile hükümete bildirecek 
ve bunlar tahliye olundukça da malûmat ita edecektir. 

Madde 23 — tşbu nizamnamenin tayin eylediği muamelât ve ahkâm 
hükümeti seniyeye aid olup mukavelename ahkâmınca şirketin haiz ol
duğu hukuk ve vezaif başkaca icra olunacaktır. 

Madde 24 — Dahiliye ve Adliye Nezaretlerile Rüsumat Emaneti 
işbu nizamname ahkâmının icrasına memurdur. 

Merbut numune. 

Vilâyatı muhtelifede vukubulacak tönbeki hususatmın rüyet 
ve tesviyesinde vazifedar olan nezaretlerin esamisini 

mübeyyin cedveldir 

Vazifedar olan nezaretler Vilâyetler 
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Merbut numune 
3 

(2) numune (2) 
Numara 

Berren veya nekren filen yerden filan yere nakle mahsus 
olup resmi gümrüğü istifa edilmiş olan ecnebi 

tönbekilerine mahsus tezkeredir 
Beyanname 

Kurşun mühürlerinin 
sureti taliklerile 
adedi erine dair 

mülâhazat 

Vezinleri 

Safî Gayrisafî 

Marka 
ve 

numara 

Zurufun nevi ve 
cinsi ve 
ımikdan 

Tönbeki şirketi balâdaki denkleri filan acenteye irsal 

ediyor ve işbu tezkerenin falan tarihe kadar hükmü olacaktır fi 

Tönbeki Şirketi Acentesi 

İmza 

(Mühür resmi) 

Filan acentede icra edilen son muayene 

1) işbu tezkere falan tarihte ibraz olunmuş ve falan defterin falan 
numarasına kayıd edilmiştir. 

2) ) Evvelâ denklerin aded ve marka ve numaralarının muayenesi fi 
Muayene f Saniyen kurşun mühürle rin muayenesi. 

Filan mahallin tönbeki acentası 

Mühürii resmi imza 
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Numune (3) Merbut numune 
4 

(Tönbeki ruhsatnamesinin istihsali zımnında verilmesi lâzım 
gelen istidaname sureti) 

îdhal ve furuhtu bairadei seniye katiyen tönbeki şirketine mün
hasır bulunan ve resmi gümrüğü istifa kılınmış olan ecnebi tönbeki-
sini de satmak için yedime bir kıt'a (dükkâncı veyahut gez
ginci) tönbeki ruhsatnamesinin ita olunmasını rica ederim. 

Dükkânın mahalli filan yerde filan sokakda kaim 
olup filan numara ile murakkam bir mağaza ile odadan ibaret 
olacaktır. Ecnebi tönbekisi mukavelenamesinin mevkii icraya vazında 
hazinei celile menafimin vikayesi için hükümeti mahalliyenin hukuk ve 
vezaifine dair olup münderecatına temamile kesbi ıttıla etmiş olduğum 
nizamname ahkâmına riayet edeceğimi ve hükümeti seniye memurları
nın icra edecekleri muayene ve laharriyata tönbekici sanatına tefemi 
eden kâffei hususatta konsoloshanece müdahale olunmasını iddia ve tale
be salâhiyetim olmadığını beyan eylerim fi sene ve fi sene 

Sahibi istidanın 
imzası 

Varaka numara Merbut numune Numune (4) Cild numara 
5 Aded 

Tönbeki Şirketi 
Numara 

I -
§ 
1° 

Tömbeki şirketi idaresi ruhsatnamesidir 
İşbu ruhsatname idhal ve furuhtu baira
dei seniye katiyen tahtı inhisara alınan 
ve resmi gümrüğü istifa edilmiş olan ec
nebi ıtön'bekisinin furuhtu için dükkâncı 
ve gezginci tönbekicilere ita olunur,. 

N
um

ar
a 

de
ft

er
 

Dükkâncı veya gezginci 
Tönbekici 

Mevkii 

Tönbekicinin isim ve şöhreti 

Tabiiyeti 

İstifa edilen ruhsative resmi 

şehir gayetine kadar numaralı sandık 
makbuzundan müsteban olduğu veçhile ruhsatiye resmi olan ba
lâda muharrer kuruş osmanh altını olarak ahzu kabz 

edilmiştir, fi ve fi 



1544 

No: 3 8 8 — İlmiye tekaüd sandığı nizamnamesine 
müzeyyel maddei nizamiye 

7 cemaziyelâhir 1312, 24 teşrinisani 1310 
Madde 58 — Makamı muallâyı hilâfeti uzmadan memuriyeti fevka

lâde ile taşraya izam Duyurulacak rical ve memurini ilmiyeden esnayr 

rahda mehalik ve muhatarata uğramak veya denizde gark olmak sure
tile veya başka bir arıza ile kazaen vefat edenlerin eytam ve eramiline 
ve bu yolda kazaya duçar oldukları halde vefat etmeyip malûl kalanlara 
ve hini vefatlarında eytam ve eramil ine kaydı hayat şartile bu nizamname 
mucibince tahsisi lâzım gelen maaşın yüzde otuzu nisbetinde zamainr 
icra ve bu zamaim meclisi emvali eytamı» mazbatası ve makamı meşihat* 
islâmiyenin iş'arı üzerine hazinei celilei maliyece ilmiye muvazenesine 
ilâveten ifa kılınacaktır. 

No: 3 8 9 — Orman nizamnamesinin 7 nci maddesinin yerine 
kaim olmak üzere kaleme alman maddei nizamiye 

11 cemaziyelâhir 1312, 28 teşrinisani 1310 
Madde 7 — Esnayi şitada yapraklarını döken ve çam nev'inden ol

mayan ağaçlar her mahallin muktezasına göre suları çekildiği mevsim
de kat' olunacak ve esnayı şitada yapraklarını dökmiyen ve çam nev'in
den olan ağaçların her mevsimde kat'ı caiz olacaktır. 

N o : 3 9 0 — Matbaalara ve kitabcdara ve bunlara müteferri 
hususata dair nizamname 

21 cemaziyelâhir 1312, 8 kânunuevvel 1310 

BİRİNCİ FASIL 

Matbaalar ve alât ve edevatı tabiye 

Madde 1 — Memaliki Osmaniyede istek edenler işbu nizamname 
ahkâmına tevfiki hareket etmek şartile matbaa açmakta ve her nevi kütüp 
ve resail ve evrak tab etmekte serbesttir. Fakat gazete ve resaili mevkute 
kemakân nizamatı mer'iyesi ahkâmına tabidir. 

Madde 2 — Matbaa küşadı ruhsatnamei resmî istihsaline mevkuf
tur. Ruhsatı resmiye istihsal etmeksizin matbaa küşad ederek kütüp ve 
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resail ve evrakı saire ta'b edenlerin Ceza Kanunnamei hümayununun 
(yüz otuz yedi) nci maddesine tevfikan matbaaları kapaıttınlmakla be
raber kendilerinden elli Osmanlı altını cezayı nakdî ahzolunur. 

Madde 3 — Matbaa küşad etmek isteyenler isim ve şöhret ve tercü
mei hal ve ikametgâhlarını ve tesis edecekleri matbaanın mahal ve so
kak numarasını ve san'atı tab'ı hangi lisanda icra edeceklerini havi b i r 
kıt'a beyanname ile beraber istidanamelerim Dersaadette Dahiliye Ne
zaretine ve Vilâyatı Şahanede Valilere ita edeceklerdir. 

Madde 4 — Bu istidanameleri Dersaadette Dahiliye Nezareti Zab 
tiye Nezaretine ve Vilâyatı Şahanede Valiler zabıtai mahalliyeye havale-
ederek müstedilerin ahvalleri tahkik ettirildikten ve hukuku mukaddesei 
hazreti padişahiye ve menafii Devleti Aliyeye dokunur asar tab'ından 
mücanebet edeceklerine dair yedlerinden sened ahzolunduktan sonra. 
Dersaadette Dahiliye Nezaretinden ve Vilâyatı Şahanede Valiler tara
fından ruhsatname ita olunuT. îşbu ruhsatname Dersaadet için nihayet, 
iki ve Vilâyatı Şahane îçin dört mah müddet zarfında ita olunacak ve
yahut istida reddedilecektir. 

Madde 5 — Sahibi istidaya ruhsatnamei resmî ita olunduktan son
ra keyfiyet Dersaadette Maarif ve Zabtiye Nezaretlerine ve Vilâyatı Şa
hanede matbaa küşad olunacak mahallin maarif ve zabıta idarele'rine-
bildirilecektir. 

Madde 6 — Evrakı havadis sahip veya müdürü mes'ulleri yalnız. 
gazetelerinin tab'ına mahsus olmak şartile başkaca ruhsat istihsal et
meksizin matbaa küşad edebilirler. Ancak gazetelerinden başka tabı i ş 
bu nizamname mucibince ruhsata mütevakkıf bulunan evrak tab etmek, 
istedikleri halde sair matbaa sahipleri gibi ruhsat istihsaline mecbur
durlar. 

Madde 7 — Ruhsatı resmiye ile küşad edilmiş olan matbaalar as
habı tarafından ahara terk ve ferağ olunabilirler. Fakat mefruğunlehin 
üçüncü ve dördüncü maddelerde muharrer muamelâtı ifa etmesi lâzım 
gelir. Bu muamelâtı ifa etmiyenlerin matbaaları kapattırılır. 

Madde 8 — Her matbaa ruhsatnamesi için Dersaadette üç ve vilâ-
yatta iki osmanlı altını harç alınır ve ahara terk ve ferağdan dahi n ı s ı f 
harç istifa olunur. 

Madde 9 — Bir matbaacının vefatı vukuunda terekeyi tahrir ve tes
viyeye memur olanlar ve tereke mucibi tahrir olmadığı takdirde varisler 
matbaanın muvakkaten idaresi içîn beş gün zarfında taraflarından Hü-
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kûmeti Seniyeye karşı mes'ul bir müdür tayin edecekler ve keyfiyeti 
Dersaadette Dahiliye Nezaretine ve Vilâyatı Şahanede memurini mahal
liyeye tahriren ihbar eyliyeceklerdir. İşbu madde hükmüne tevfiki hare
ket olunmadığı halde matbaa seddedilecektir. 

Verese ve verese faili muhtar olmadığı halde vasileri tarihi vefat
tan itibaren bir mah müddet zarfında işbu nizamnamenin üçüncü ve 
dördüncü maddeleri ahkâmına tevfikan daimî olmak üzere Hükümeti 
Seniyeye karşı mes'ul bir müdür bulunduracaklardır. İşbu müddet zar
fında muamelei mezkûre ifa olunmadığı takdirde Hükümeti Seniye ta
rafından kabul olunacak bir müdürü mes'ul irae edilinceye kadar mat
baa seddolunacalfltır. 

Madde 10 — Matbaalarını diğer mahalle nakleden matbaacılar 
beş gün zarfında Dersaadette Dahiliye Nezaretine ve Vilâyatı Şaha
nede Hükümeti mahalliyelere tahriren beyanı keyfiyet edeceklerdir. Hilâ
fında hareket edenlerden üç osmanlı altınından on altına kadar cezayı 
nakdî ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Hanelerde veyahut sair mahallerde bilâ ruhsat kütüp 
ve resail ve evrak tab ve neşredenlerden ımündericatı muzırrasına göre 
kanunen muayyen olan mücazattan başka alât ve edevatı tab'iye zabtolu-
nur ve beş osmanlı altınından yirmi altına kadar cezayı nakdî alınır. 

Madde 12 — Her matbaa sahibi tab edeceği kütüp ve resail ve ilâ-
nat ve evrakı sairenin zirine ismini ve matbaanın bulunduğu mahalle ve 
sokak ve numarasını tabettirecektir. 

Kendi ismile matbaamın mahalli yazılmamış veyahut sahte olarak 
diğer bir isim ve mahal yazılmış olur ise kanunen muayyen olan müza-
zattan başka matbaa sahibinden beş altından on beş altına kadar cezayı 
nakdî alınır. 

Madde 13 — Her nevi huruf dökenler ve huruf formaları ile alâtı 
tab'iye imalini san'at ittihaz edenler isim ve şöhret ve tabiiyetlerini ve 
dükkân ve mağazalarının bulunduğu mahalle ve sokak ve numarasını 
mübeyyin bir kıt'a beyanname itasile Dersaadette Dahiliye Nezaretinden 
ve Vilâyatı Şahanede Hükûmatı mahalliye canibinden ruhsat tezkeresi 
alacaklardır. Zirkolunan alât ve edevatı tab'iyeyi gerek hariçten ve gerek 
dahilden celb ve mubayaa ile ticaret edenler için ruhsat tezkeresi al
mağa hacet yoktur. Fakat Dersaadette Dahiliye Nezaretine ve Vilâyatı 
Şahanede Hükümeti mahalliyelere bunları imal edenlerin verecekleri 
beyanname gibi bir beyanname vermeğe mecburdurlar. 
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Her nevi huruf dökenlere ve alât ve edevatı tab'iye imal edenlere 
verilecek ruhsat tezkerelerinden Dersaadette iki ve Vilâyatı Şahanede 
bir buçuk aded osmanh altını harç istifa olunur. 

Her nevi huruf dökenlerin ve alât ve edevatı tab'iye imal edenlerin 
bir ruhsat tezkeresini hamil olmaları veya bir beyanname ita etmeleri 
ve dükkân ve mağazalarım tebdil ettikçe mercilerine malûmat vermeleri 
muktazi olup hilafı harekette bulunanlardan bir altından beş akma ka
dar cezayı nakdî ahzolunacakhr. 

Madde 14 — Her matbaanın kapısının üzerine lisanı osmanî ile mu
harrer bir levha talik olunacaktır, tşbu matbaada kullanılan elsinei ec-
nebiyenin levha üzerinde istimali ihtiyaridir. 

Matbaaların derununda mürettipler vesair işçiler çalışırlar iken 
sokak kapıları kilid ile mesdud olmıyacaktır ve etrafında miilâsık dük
kân ve ebniyei saire var ise matbaa ile işbu ebniyei mülâsıka beyninde 
müvarede tesisine salih kapı ve pencere gibi mahreç bulunmıyaoaktır. 
Bu şekilde olmayan matbaa şekli nizamisine konulmağa sahibi mecbur 
edilmekle beraber kendisinden bir osmanh altınından beş osmanh al
tınına kadar cezayı nakdî alınır. 

Madde İS — Dersaadette Maarif Nezareti ve matbuat idaresi müfet
tişleri ve Vilâyatı Şahanede maarif memurları her zaman matbaalan 
ve mağazalarını ve huruf ve alâtı tab'iye tezgâh ve dükkânlarını mua
yeneye mezundurlar. Bunların sahipleri taleb olunduğu halde ruhsat
namelerini bu memurlara ibraz edeceklerdir. Zikrolunan memurlar işbu 
nizamname hilâfında müşahede ve tahkik eyledikleri halân mübeyyin 
tanzim edecekleri zabıt varakalarını icabı halinde Adliye Müddeiumu
miliğine tebliğ olunmak üzere mercilerine ita edeceklerdir. 

Madde 16 — Matbacılar ve huruf ve alâtı tab'iye tezgâhçı ve dük
kâncıları tabaai ecnebiyeden iseler on beşinci maddede muharrer memu
rini teftişiye konsoloshaneden memur bulunmasına hacet olmaksızın 
zikrolunan matbaalara ve mağazalarına ve dükkân ve tezgâhlarına istedik
leri zaman duhul ile muayene ve ledelicab ruhsatnamelerini tetkik ederler 
işbu memurlar nizamnameye mugayir bir hareket görürler ise derhal 
bir memur gönderilmek üzere alâkadar olan konsulâtoya ihbarı keyfi
yet ile memuru mumaileyh hazır olduğu halde bir kıt'a zabıt varakası 
tanzim ve kendisini vaz'ı imzaya davet eyliyeceklerdir ve memuru mu
maileyhin vürudu üç saatten ziyade teahhur eylediği veya sebeben mi-
nelesbab gelmekten imtina veyahut zabıt varakasını imzadan istinkâf 
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eylediği takdirde mezkûr müfettişler işbu zabıt varakasının zirine vukuus 
hali işaretle işbu nizamnamede beyan olunan muamelâtın icrasına şuru 
edeceklerdir. 

Madde 17 — Her matbaa sahibi Dersaadette matbuat idaresi v e 
memaliki şahanede Hükümeti mahalliyeler tarafından tahriren taleb vu
kuunda istimal eylediği alât ve edevatın nevi ve cinsine dair malûmat 
vercek ve matbaasında bulunan envai hurufun matbu numunelerini da
hi ita edecektir. Buna mümanaat vukuunda matbaa sahibi edilen tale
bin icrasına mecbur olduktan başka kendisinden beş osmanlı altını ce
zayı nakdî ahzolunacaktır. İşbu mümanaatta İsrar eylediği, takdirde ta
lebi vakıa muvafakat edinceye değin matbaası seddolunacak ve bu müd
deti mesdudiyet bir haftadan kalil olmıyacaktır. 

Madde 18 — Bilâ ruhsat tabolunan kütüp ve resailde müellif ve 
naşirinin ismi münderiç olmaz ise matbaacı bizzat mes'ul olur ve müellif 
ve naşirinin ismi münderiç olduğu halde anlar ile müteselsilen mes'ul 
tutulur. 

Madde 19 — Kabili nakil olup dökme hurufat ile mücehhez ve b i r 
eserin bir çok nüshalarını tab edebilecek olan küçük makineler mür-
selünileyhleri tarafından ne için istimal edileceği hakkında mümza bir 
beyanname ita olunmadıkça gümrükten teslim edilmiyecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Kütüp ve resail ve neşriyatı saire 

Madde 20 — Maarif Nezaretinden ruhsatı resmiye istihsal olun
madıkça matbaa sahipleri hiç bir kitab tab edemiyeceklerdir. Nezareti 
müşarünileyhadan nihayet üç mah zarfında ya işbu ruhsat ita olunacak 
veya eser esbabı mucibesinin bertafsil tahriren beyanile reddedilecek
tir. Badettabı her kitabın kaç nüsha üzere tab olunduğunu mübeyyin 
imzalı bir beyanname ile beraber - ikisi Babıali kütüphanesine vazolun-
mak için Dahiliye Oezaretine gönderilmek üzere - beş nüshası kablen-
neşir Dersaadette Maarif Nezaretine ve Vilâyatı Şahanede Maarif Mü
dürlerine takdim ve ita olunacaktır. Matbu nüshaların aslına tamamen 
mutabık olduğu tahakkuk eylediği takdirde işbu nüshaların birinin üze
rine aslına mutabakati ve neşre mezuniyeti havi bir ibare tahrir ve ziri 
mührü mahsus ile tahtim olunduktan sonra nüshai mezbure tabiine tes
lim edilecektir. Litografya ve fotoğrafya vesaire ile tab edilen asar ve 
no tali ve notasız şarkılar ve her nevi asarı musikiye ve yirmi dördüncü 
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maddede istisna edilenlerden maada tab ve neşir olunacak bilcümle mu-
harrerat bu madde ahkâmına tâbidir. 

Kütübü diniye kütübü saire misillû Maarif Nezareti Celilesinden 
ruhsatı resmiye istihsal olunmadıkça tab edilemiyecektir. Cemaatı gayri 
müslimeye müteallik olan bu misillû kütübün tab'ı hakkındaki ruhsat 
•cemaatı mezkûre rüesayı ruhanileri tarafından verilecek ilmühaber veya 
tasdiknamelerin ibrazı üzerine ita olunacaktır. 

Madde 21 — Maarif Nezareti bir kitabın tabı ve temsiline ruhsat 
vermediği veyahut ruhsat itasında tereddüd gösterdiği takdirde sahibi
nin Şûrayı Devlete müracaatla tetkiki eser istidasına salâhiyeti olacaktır. 

Madde 22 — Tab etmiş olduğu kütüp ve resail veya evrakı sairenin 
yirminci madde mucibince neşrine mezuniyeti havi musaddak nüsha is
tihsal etmemiş olan matbaa sahiplerinden yedi osmanlı altınından on 
beş osmanlı altınına kadar cezayı nakdî alınır. 

Madde 23 — Evvelce istihsal edilen ruhsatı resmiye ile tab ve neşir 
edilmiş veyahut ruhsatı resmiyesi istihsal olunduğu halde henüz tab ve 
neşir edilmemiş olan bir kitabın tekrar tab ve neşri arzu olunduğu tak
dirde eski ruhsatname tarihinden itibaren beş sene müddet mürur eyle
diği halde yeni bir ruhsat istihsali lâzım gelir. 

Madde 24 — İşbu nizamname ahkâmına tevfikan tevellüdat ve iz
divaç ve vefiyata ve bey ve şiraya ve emvali menkule v e gayrimenkule 
icarına ve alelıtlak hususatı zatiye ve umuru ticariye ve adiyeye müte
allik evrak ile umuru mezhebiyeye dair tab ve neşri mutad olan evrak 
ve tiyatro ve balo ve emsali mahallere müteallik ilânat ve devairi res
miye ile hususî idareler tarafından tab ettirilecek ilânat ile raporlar 
ve zabıtnamelerin ve dava vekilleri tarafından deruhde edilen işler hak
kmda tanzim olunan evrak ve lâyihaların istihsali ruhsat edilmeksizin 
tabılarına müsaade edilmiştir. Fakat efrad tarafından tabettirilen bu 
misillû evrakta mes'uliyeti kanuniyeyi mucib bir şey bulunduğu halde 
naşiri veya tab i i müddeiumumiler tarafından takib olunarak haklarında 
lâzım gelen muamelei kanuniye icra kılınacaktır. Ve mektup zarfı şek
linde veya sair surette kapalı olarak ilân varakası neşri memnudur. Ve 
neşir olunduğu takdirde sahibi mes'ul olacak ve müvezzilerden toplat-
tırılacaktır. 

Madde 25 — Her nevi resim ve tasvirler ve madalyalar ve armalar 
ve bu nevi sair şeyler tab ve neşir ve teşhir ve furuht edenler yirminci 
madde hükmüne tevfiki harekete mecbur olup Maarif Nezaretinin ruh-
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satı resmiye ve mührü mahsusunu muhtevi nüshasını istihsal etmiyenler-
den üç osmanlı altınından on osmanlı altınına kadar cezayı nakdi 
ahzolunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Kütübü ecnebiye 

Madde 26 — Memaliki ecnebiyede tab ve imal ve neşir olunan 
kütüp ve resail ve resim ve tasvir ve madalya ve arma gibi asarın 
Dersaadette Maarif Nezaretinin ve Vilâyatı Şahanede Maarif Müdürle
rinin ve Maarif Müdürlükleri bulunmayan yerlerde memurini mahal li-
yenin ruhsatı istihsal edilmeksizin memaliki şahaneye idhali memnudur. 
Eyalâtı mümtaze matbuatının sair memaliki şahaneye idhalinde dahi is
tihsali ruhsat lâzımdır. 

Madde 27 — Kütüp ve asan ecnebiye gümrüklere vürudunda me
murini mahsusası tarafından muayene olunarak memaliki şahaneye id-
hallerince mahzur görülmediği takdirde sahip veya mürselünileyhlerine 
verilecek ve bu hususta tereddüd edildiği halde kütüp ve asan mezkûre
nin esamisini ve makadirini mübeyyin iki nüsha üzerine bir cetvel tan
zim olunarak memurini mumaileyhim ile sahip veya mürselünileyhleri 
taraflarından imza olunduktan sonra bir nüshası sahip veya mürselün
ileyhlerine bilita diğeri kütüp ve asarı mezkûre ile beraber Dersaadette 
Maarif Nezaretine ve vilâyatı şahanede Maarif Müdürlerine ve Maarif 
Müdürleri olmayan yerlerde Hükümeti mahalliyeye gönderilecektir. 

(Evvelâ Zatı Akdesi Hazreti Mül/kdari ile Hükümeti Seniye ve me
maliki şahane müessesatı ve resmen tanınmış olan mezahibi muhtelife 
haklannda alenen izhan adaveti mutazammın siyasî ve dinî hicviye ve 
hezeyannameler gibi asan matbua. 

Saniyen her nevi cünha ve cinayete müteallik iğvaatı havi asarı 

matbua. 

Salisen adaba mugayir resimler ile tasviratı müstehcene. 

Rabian memaliki şahaneye men'i idhali muayyen bir müddet evvel 
umuma resmen ilân kılınmış olan her türlü asan matbua idareten zabt 
ve müsadere olunacaktır. 

Mevzuubahs olan asan matbuanın kat'iyen müsaderesi encümeni 
teftiş muayene ve mütaleası üzerine Maarif Nazırının emir ve kararı 
ile icra olunur. 
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Marülbeyan dört kısma dahil olmayan kütüp ve resail ve resim ver 
tasvirlerin memaliki şahaneye idhalleri mahzurdan gayri salim görül
düğü takdirde devairi aidesi asarı mezkûrenin mürselünileyhleri hesabına 
olarak memaliki şahaneden iade ve ihraçlarını emi edeceklerdir. Kütüp 
ve resaili mezkûre şüphe ve tereddüdü müstelzim 'bazı tabirat veya fıka
ratı muhtevi bulunduğu takdirde bunlara tebliğ edilecek ihbarname 
tarihinden itibaren on beş gün müddet zarfında memaliki şahaneden 
iadeten irsallerine emir verilecektir. İadeten irsallerine karar verilmiş 
olan kütüp ve resail ile resim ve tasvirler vesaire rüsumat idareleri tah
tı nezaretinde olarak iade olunacak ve fakat sahipleri veya mürselünileyh
leri iade masrafını bir mah zarfında tesviye etmedikleri halde işbu kütüp-
ve resail zabt ve müsadere edilecektir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Asarı matbuanın dükkânlarda ve gezdiriciler 
vasıtasile furuht ve tevzii 

Madde 28 — Tebaai Osmaniyeden olan kitapçı dükkânlarında ta
harriyat icrasına lüzum görüldüğü takdirde Dersaadette Maarif Nezareti 
Müfettişleri ve vilâyatı şahanede Maarif Müdürleri tarafından ifa edi
lerek işbu nizamnameye mugayir bir hal görüldüğü halde zabıtnamesi 
tanzim olunacaktır. Kitapçı ecnebi ise memurini mumaileyhim kitapçı
nın mensub olduğu konsoloshaneden bir memur taleb edip memuru-
mezkûr huzurunda icrayı taharriyat edecekler ve işbu nizamname ahkâ
mına mugayir ahvali tebeyyün eylediği takdirde zabıtnamesini bittan
zim vaz'ı imza etmesini memuru mezkûra teklif eyliyecekler ve imtina' 
eyliyecek olur ise mezkûr zabıtname zirine vaz'ı imzadan istinkâf eyle
diğine ve keza konsoloshane üç saat zarfında memur izam eylemediği 
halde dahi konsoloshane memuru bulunmaksızın taharriyat icra ve za
bıtname tanzim olunup zirine memur izamından konsoloshanesinin im
tina eylemiş bulunduğuna dair şerh vereceklerdir. 

Madde 29 — Gezdiriciler ve müvezziler ve seyyar olarak kütüp v e 
resail ve resim vesair evrakı matbua furuht edenler ve matbaalarda is
tihdam olunan mürettipler Dersaadette Şehremanetinden ve Vilâyatı 
Şahanede Devairi Belediyeden bir ruhsatname alacaklardır. Bilâ ruh-
satmane icrayı san'at eden gezdiriciler ve müvezziler ve seyyar satıcı
lardan bir osmanlı altınından beş osmanlı altınına kadar cezayı nakdî 
alınacaktır. 



Madde 30 — Memaliki Şahanede bilâ ruhsat tabedilmiş olduğunu 
^bildikleri kütüp ve resail ve gazeteler ve resimleri vesair evrakı furuht 
ve nakil ve tevzi edenlerden yarım osmanh altınından beş osmanh altı
nına kadar cezayı nakdî ahzolunacak ve asarı mezkûre zabt ve müsadere 

^edilecektir. Memaliki ecnebiyeden gelen bu nevi asardan 

Evvelâ Zatı Akdesi Hazreti Mülkdarî ile Hükümeti Seniye ve me
maliki şahane müessesatı ve resmen tanınmış olan mezahibi muhtelife 
'haklarında alenen izharı adaveti mutazammın siyasî ve dinî hicviye ve 
hezeyannameler gibi asan matbua 

Saniyen her nevi cünha ve cinayete müteallik iğvaatı havi asarı 
.matbua 

Salisen Adaba mugayir risale ve resimlerle tasviratı müstehcene 

Rabian Memaliki şahaneye men'i idhali muayyen bir müddet evvel 
umuma ilân edilmiş olan her türlü asarı matbua zabt ve müsadere olu

nacaktır. 

Madde 31 — Gazete vesair evrakı mevkute nakil ve furuht ve tevzi 
•edenlerin sokaklarda ve güzergâhı am olan mahallerde sattıkları ev
rakın isminden maada müriderecatwıı ima eder elfaz ile nida etmeleri 
.memnu olup muhalif harekette bulunanlardan ilk defasında bir ineci-
•diye çeyreğinden beş mecidiye çeyreğine kadar cezayı nakdî ahzoluna
cak ve ikinci defasında işbu cezayı nakdî alhzedildikten başka bir mah 
müddet icrayı san'attan menedilecek ve üçüncü defasında hamil olduk
ları ruhsatname istirdat olunacaktır. 

Madde 32 — Muhilli adab olan ve işbu nizamname ahkâmına mu
gayir olarak neşir edilmiş bulunan matbuat ve resimleri bilerek alenen 
ve hafiyen nakil ve furuht ve tevzi edenler asarı mezkûre müellif ve tâ-
bilennin şeriki cürmü addolunurlar ve mütecasirler matbaacı ve kitapçı 
ve mürettip veya müvezzi oldukları halde bu hususta terettüb edecek 
•muamelei cezaiyeden başka bir aydan üç aya kadar icrayı san'attan 
men edilirler. 

BEŞİNCİ FASIL 

llânat 

Madde 33 — Yirmi dördüncü maddede muharrer ilânnamelerden 
-,maada sokaklarda ve memerrinas olan mahallerde devairi belediyeden 
istihsali ruhsat olunmadıkça ilân varakası tevzi veya talik edilmek kat'i

yen memnudur, tşbu memnuiyet hilâfında hareket edenlerden bir os-
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manii akından ıbeş osmanlı altınına kadar cezayı nakdî a'lmır. Tevzi 
veya talik edilen ilân varakalarının mündericatında muhalifi kanun me
vad bulunduğu takdirde terettüp edecek mücazat başkaca tayin ve icra 
olunur. 

Madde 34 — Tiyatrolara vesair bu nevi mahallere mahsus olup 
gerek elsinei mahal üyede ve gerek elsinei ecnebiyde edilecek ilânların 
aynen veyahut muhtasaran Türkçe tercümesi dahi bulunacaktır. Türkçesi 
yazılmış olmayan bu gibi ilânat ashabı ile matbaalardan bir osmanlı 
atanından beş osmanlı altınına kadar cezayı nakdî ahzölumtr. 

Madde 35 — Sokaklarda ilân varakaları taliki san'atile meşgul 
olanlar isim ve şöhret ve tâbiiyet ve tercümei hal ve mahalli ikamet
lerini şehremanetine veyahud devairi belediyeye beyan ile ruhsat tez
keresi almağa mecburdurlar. Ruhsatnamesiz icrayı san'at eyledikleri 
halde bunlardan bir mecidiyeden bir altına kadar cezayı nakdî ahzolu-
nur. 

Zatı akdesi hazreti mülkdarî ile hükümeti seni yeleri ve memaliki 
şahane müessesatı ve resmen tanınmış olan mezahibi muhtelife aley
hinde efkârı mefsedetkârane ve mütecavizaneyi muhtevi varaka ve he-
zeyannameleri bilerek alenen veya hafiyen talik ve tevzi edenler asıl 
cürüm sahibinin şeriki addolunur. 

San'atı ilân yapıştırıcılık olmadığı halde hizmetinde bulundukları 
eşhasın emirlerile mağazasında ilân yapıştıranlar talik için ruhsat tez
keresi almağa ımedbur değildirler. 

ALTINCI FASIL 

Usul ve muamelâta müteferri ahkâm 
Madde 36 — İşbu nizamname ahkâmı hilâfında vukua gelen ce-

raimin muhakemesi mahakimi nizamiyeye ve talebi muhakeme müd
deiumumilere aiddir. 

Madde 37 — Matbaalar ile tezgâh ve mağazalardan maada ma
hallerde icra edilecek taharriyat kavaidi umumiyesine tâbidir. Tahar-
riyatı mezkûre kanunen iktiza eylediği takdirde mevaddı sabıkada be
yan olunan memurlar ile zabıtai adliye tarafından müştereken ifa olu
nacaktır. 

Madde 38 — Her nevi cürüm için bir zabıtname tanzim olunarak 
dairei aidesine takdim olunur. Müddeiumumiler dairei aidesinden vu
ku bulacak tebligat üzerine takibatı kanuniyeyi icra ederler. 

T. 1 C 6 F. 98 
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Sübutu cürme medar olan asardan bir nüshasının mezkûr za
bıtnameye rabtolunmuş bulunması iktiza eder. 

Madde 39 — Memurini mumaileyhim bilâ ruhsat tab ve neşrolun
muş kütüb ve resaili ve evrakı saireyi derdest eder etmez bir nüsha
sından maadası bittadad derhal kendilerinin ve sahibinin mühürlerile 
tahtim edilmekle beraber olbabda iki nüsha üzerine bir zabıtname 
tanzim ve kezalik kendilerile sahibi tarafından imza veya tahtim olun
duktan sonra bir nüshasını sahibine ita ve diğer nüshasını mevzuubahis 
olan kütüb vesaire ile beraber Dersaadette dairei mahsusası olan Ma
arif Nezaretine ve vilâyatı şahanede hükümeti mahalliyelere gönde
rilmek üzere en yakın zabıta merkezine veyahud dairei belediyeye tes
lim edeceklerdir. 

Derdest edilen kütüb ve resail ve evrakı sairei matbuanın red ve 
iadesi memurini aidesi emrine veyahud mahkeme kararına mütevak
kıftır. 

Madde 40 — Dahiliye Nezareti matbaa işleri için mercii umumî 
olmak hasebile Maarif ve Zabtiye Nezaretlerile Şehremaneti işbu ni
zamname muktezasınca vazifelerine müteallik işlerde ifa edecekleri tah
kikatı Dahiliye Nezaretine bildirmeğe mecburdurlar. Vilâyatı şahanede 
marif ve zabıta ve belediye memurları dahi bu hususta hükümeti ma
halliyelere malûmat vereceklerdir. 

Madde 41 — İşbu nizamnamenin otuz birinci maddesinde tasrih 
kılınan ahvalden maada sair maddelerinde muayyen ceraimin müker-
rirleri hakkında ol cürüm için birinci defa edilecek mücazatm iki 
misli derecesinde ceza tayin edilebilecektir. 

İşbu nizamnamede tasrih olunan ceraimden birile mahkûmiyet ta
rihinden itibaren bir sene mürur etmeksizin aynı cürmü irtikâb eden
ler mükerrer addolunurlar. 

Madde 42 — İşbu nizamnamede tayin olunan mücazat icra olun
makla beraber kütüb ve evrakı matbua vasıtasile ika edilen ceraim hak
kında ceza kanunnamei hümayununun mevaddı mahsusası ahkâmı baş
kaca tatbik ve icra edilir. 

Madde 43 — Bir eserin tab veya neşrinden dolayı müellif ve tâ-
bilerine bir ceza tayin ve hükmeden mahkeme mezkûr eserin yalnız 
bir kaç sahifesinin muzır olduğu tebeyyün eylediği takdirde işbu sa-
hifelerin heyeti umumiyesi itibarile muzur olduğu halde tekmil eserin 
ibtaline karar verecektir. 
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Yirmi yedinci maddede idareten zabtol una cağı beyan olunan ak
sama dahil olmıyan her nevi kütüb ve asarın müsaderesi mahkeme ka
rarma mütevakkıftır. 

Madde 44 — İşbu nizamname ahkâmına tevfikan mahkûm olduk
ları cezayı nakdileri tediye etmiyenlerin matbaaları ve mağaza ve tez
gâhları meblâğı mahkûmubihin tesviyesine değin sed ve bendedilecektir. 

Madde 45 — İşbu nizamnamenin neşri tarihinden evvel ruhsat
name istihsal etmiş olan matbaa sahihlerine bilâ harç ruhsatname ita 
kılınacaktır. Bilâ ruhsatname icrayı san'at etmekte bulunan matbaacılar 
işbu nizamnamenin neşir ve ilânı tarihinden itibaren üç mah müddet 
zarfında sekizinci maddede muharrer harcı bittediye ruhsatname almak 
üzere memurini aidesine müracaat edeceklerdir. 

Hurufat ve forma ve alâtı tab'iye âmilleri ruhsatname istihsali 
için on üçüncü madde ahkâmına tevfikan kezalik müddeti mezkûre 
zarfında memurini aidesine müracaata mecburdurlar. Hurufat ve forma 
ve alâtı tab'iye tacirleri işbu nizamnamenin on üçüncü maddesinde 
musarrah beyannameyi müddeti mezkûre zarfında dairei aidesine tak
dim edeceklerdir. 

Asan matbua nakil ve furuht ve tevzi ve talik edenler ile müret-
tiblerden ruhsatname istihsal etmemiş olanlar dahi menli mezkûr 
zarfında ruhsat tezkeresi ahzedeceklerdir. İnkızayı mehilden sonra işbu 
nizamname ahkâmına tevfikı hareket etmemiş olanlar hakkında hükmü 
nizam tatbik ve icra olunacaktır. 

Madde 46 — Düsturun ikinci cildinde münderiç 20 cemaziyelûlâ 
sene 1273 talihli Matbaalar Nizamnamesile muahharan neşrolunan 
9 cemaziyelûlâ sene 1305 ve 10 kânunusani 1303 tarihli Matbaalar Ni
zamnamesinin ahkâmı mefsuhtur. 

Madde 47 — Dahiliye ve Adliye ve Maarif Nezaretleri işbu ni
zamnamenin tatbik ve icrasına memurdurlar. 

[İrade tarihi: 21 cemaziyelâhir 1312, 8 kânunuevvel 1310] 

No: 393 — Ziraat Bankası nizamnamesinin 30 muharrem 
1308 ye 3 eylül 1306 tarihli zeylinin 7 nci maddesine 

müzeyyel fıkrai nizamiye 

25 cemaziyelâhir 1312,12 kânunuevvel 1310 

Ziraat Bankasına medyun oldukları mebaliği vadesinde tediye et-
miyen müstakrizlerin veyahut kefillerinin mahakim icra dairelerince 
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mevkii müzayedeye konuilan emvali merhunelerine hariçten taleb zuhur 
etmediği veyahut bulunan talibin verdiği bedel banka matlûbunun te
diyesine gayri kâfi bulunduğu halde banka memurları tarafından em
vali mezkûrenin bilâhara müzeyedeten fazla bedel ile satılabileceği bit-
tahkik teyakkun ve şube veya sandık mecalisince de kabul ve tasdik olunan 
bedel mikdarına kadar kendi mes'uliyetleri tahtında olarak banka na
mına pey sürülerek hitamı müddeti müzayedede takarrür eden bedelin be
deli misil addi'le bankadan veyahut hariçten pey süren talihten hangisi
nin uhdesinde takarrür etmiş ise bu bedel ile icra memuru tarafından 
bilâ tehir talibine veyahut banka uhdesine kat'iyen ihale edilecektir. 
Fakat banka namına tefevvüz olunan emvalin tarihi tefevvüzünden itiba
ren bir sene geçmedikçe banka canibinden tekrar müzayede ve furuht 
olunmıyacak ve işbu bir sene zarfında sahibi evvelleri bilmüracaa de-
yinlerinin tarihi müracaatlarına kadar işleyecek faiz dahi dahil olmak 
üzere bankanın resülmal ve faiz ve masarifden olan matlûbunu berveçhi 
peşin tamamen tediye ederler ise malları kendilerine iade ile reddi frağ 
edilecek ve mezkûr bir sene müddet zarfında dahi ifayı deyin etmiyenler 
olur ise bunların bankaca tefevvüz olunan emvali mahalli banka idare 
meclisi tarafından bilmüzayede satılacaktır. Bu halde gerek sahibi ev
vellerine satılsın ve gerek başkasına ihale olunsun bedeli ihale banka
nın kat'iyen tefevvüz ettiği bedelden fazla olduğu halde bu fazla mezkûr 
bedeli tefevvüzün tesviyei matlûba kâfi olmamasından dolayı medyunun 
bakiyei deyini var ise o mikdarı ana mahsub edilerek üst tarafı bankaya 
irad kayd olunacak ve bedeli ihalenin zikrolunan fazlası bakiyei deyine 
kifaye etmez ise anın hakkında 30 muharrem 1308 ve 3 eylül 1306 tarihli 
zeyil nizamın yedinci maddesinin fıkrai ahiresi mucibince muamele icra 
olunacaktır. 

No: 394 — İzmir ticaret ve sanayi borsasının 
nizamnamei dahilisi 

24 receb 1312, 9 kânunusani 1310 

Madde 1 — İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası umum borsalar hak
kındaki 10 receb 1303 ve 3 nisan 1302 tarihli nizamname ahkâmına 
tevfikan tesis ve teşkil kılınmış olmakla esasen nizamnamei mezkûra 
tâbi olacaktır. 
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Madde 2 — İşbu nizamname borsasının nizamnamei dahilisile 
muamelâtı sairesini âdat ve ahlâkı mahalliyeye muvafık bir surette 
tahdid eylemek maksadile bittanzim beş fasla taksim edilmiş ve fusulü 
mezkûrenin birincisi idareye, ikincisi abone yani müşterilere, üçüncüsü 
varidat ve masarifata, dördüncüsü muamelâtı ticariyeye, beşincisi te
dabiri cezaiyeye tahsis kılınmıştır. 

FASLI EVVEL 

(İdare hakkındadır) 

Madde 3 — İşbu borsa atide zikrolunan usule tevfikan her sene abone 
yani müşteriler tarafından ittihad veya ekseriyeti âra ile intihab olunan 
fahrî yedi azadan mürekkeb bir encümen marifetile idare olunur. 

Madde 4 — Encümenin müddeti idaresi ağustosun birinci günün
den bedeylemek üzere bir seneden ibaret olacak ve azası ittihad veya 
ekseriyeti âra ile içlerinden birini reis ve birini sandık emini intihab 
eyliyecektir. Reis haftada bir defa içtima edecek olan encümene riyaset 
ve lüzum gördüğü takdirde encümen heyetini fevkalâde olarak içtimaa 
davet ve iktiza eden mevaddı mevkii müzakereye vaz ve encümen ka
rarlarından icab edenlerin icrasını Borsa Komiserliğine inha ve bu 
misillû evrakı resmiyeyi imza ve tahtı karara alınan mevaddın iktiza 
edenlerini usulen ilân ve nizamı dairesinde icrasına ihtimam ve bor
saya aid varidatın tahsili tedabirini ittihaz ile bütçeye dahil olan me
baliği encümenin karar ve tensibi üzere sarf ve senedata vaz'ı imza 
eder ve reis hazır bulunamadığı vakitte azanın en müsinni vekâlet ede
cektir. Sandık emini dahi borsaya aid varidatı kabz ile defteri mahsu
suna kayıd ve makbuz ilmü haberlerini imza ve varidatı mezkûreyi 
reisin imzasını havi senedat ile sarf ve bu babdaki sarfiyatı da kezalik 
defteri mahsusuna kayıd ile beraber müddeti muayyenesi olan bir sene 
hitamında muhasebesini encümen heyetine devir ve teslim edecektir. 
Encümenin kâtibi mahsusu dahi bulunacağından vezaifi encümenin 
umuru tahririyesini ifa ve zabıtnameleri tahrirden ibarettir. 

Madde 5 — Encümenin müddeti idaresi olan bir senenin hita
mından beş gün akdem yeni encümen heyetini intihab etmek üzere 
hakkı intihabı ahiz olan borsa müşterileri reis tarafından davetle be
raber yevmi intihab tayin edilecek ve yevmi mezkûrda herkes bizzat 
reyini verecektir. 
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Yeni encümen ağustosun ihtidasında ifayı vazifeye mübaşeretle 
reis ve sandık emini intihab edecek ve her iki intihab komiserin tahtı 
nezaretinde icra edilecektir. 

Esnayı intihabda bazı mevanii gayri müterakkibenin zuhurile ağus
tosun ihtidasında heyeti cedidenin intihabı mümkün olmadığı surette 
mevanii mezkûre bertaraf edilinciye değin borsayı evvelki heyet idare 
edecektir. 

Madde 6 — özrü meşruu olmadığı halde davet olunup da sırasile 
üç defa gelmiyen azaya istifa etmiş nazarile bakılacağından gerek o 
misillûların ve gerek istifa veyahud vefat edenlerin yerlerine komiserlik 
nezdinde-mahfuz bulunması lâzım gelen o senenin cemiyatı intihabiye 
muamelâtını havi olan mazbataya müracaatla en ziyade rey kazanmış 
olanlar tayin olunur. 

Madde 7 — Encümen azalığına yalnız birinci sınıf aboneler ile 
senevi altı osmanh altını tediye eden masa müstecirlerinden intihab olu
nur müddeti nizamiyesi hitam bulan aza tekrar intihab olunabilir 

Madde 8 — Encümenin intihabı zımnında icra kılınacak inthabat 
müddeti muayyenesi hitam bulup henüz mevkii idarede bulunan encümen 
tarafından tayin olunacak komisyonu mahsusun nezareti tahtında icra 
edilecek ve işbu komisyon emri intihabatın nizamı dairesinde icra edil
mesine nezaret edeceği gibi yalnız üç gün devam eden intihabatın ertesi 

günü neticei arayı borsa dahilinde talik edeceği ilânnameler ile derhal 
abonelere ilân eyliyecektir. 

Madde 9 — Birinci ve ikinci sınıfta mukayyed olan aboneler ile 
yazıhane müstecirleri ve birinci sınıf masalar için senevî altı osmanh 
altını icar veren simsarlar intihabta rey vermek salâhiyetini haiz olup 
şu kadar ki kâffesi nizamen muayyen olan evsafı cami olmak lâzımdır. 

Madde 10 — Şerik olan iki veya daha ziyade tüccar ve san'atkâr 
ve fabrikacı ve simsarların yalnız bir reyi olup eşhas adedince rey ver
mek salâhiyetini haiz olmıyacaklardır. 

Madde 11 — Encümen in'ikat ettikçe vereceği kararlar zabıtname
lere derç olunacak ve işbu zabıtnameler içtimai atide bilkırae muvafıkı 
sıhhat olduğu takdirde imza olunacaktır. 

Madde 12 — Encümen şehri temmuzun evasıtından sonra yani son 
on beş günlerinde işbu nizamnamenin dokuzuncu maddesinde mezkûr 
olduğu üzere hakkı intihabı haiz olan zevatın kâffesini matbu varaka
larla davet ederek vakti idaresinin hülâsai muamelâtı ve icraatını irae 
edecektir. 
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FASLI SANİ 

(Aboneler hakkındadir) 
Madde 13 — işbu Ticaret ve Sanayi Borsasına abone olmak üzere 

her tacir ve ehli san'at ve banker ve sarraf ve kaptan ve sigorta ve vapur 
kumpanyaları acentelerile emtia ve poliçe ve emlâk ve navlun simsarları 
ve bunların gayri eshabı namus ve itibardan olanlar dahi kabul olunup 
şu kadar ki bu misillûların dahi ber mucibi nizam iktiza eden evsafa 
malik olmaları lâzım gelir ve abone olmak istiyenler encümene müracaat 
etmeleri icab eder. 

Madde 14 — Encümen heyeti abone olmak arzusunda bulunanların 
taleblerini tetkikten sonra evsafı matlûbeyi haiz olanları kabul ile müs
tahak oldukları sınıfı tayin edecektir. 

Madde 15 — Borsa müşterileri veçhi ati üzere muayyen olan senevi 
abone bedelini peşinen tediyeye mecburdurlar şöyle ki : 

Osmanlı altını 

Birinci sınıf tüccaran 2 
İkinci sınıf » 1 
Üçüncü sınıf tüccaran 0 i 
Birinci sınıf simsarlar 3 
İkinci sınıf » 1 
Üçüncü sınıf » 0 A, 
Erbabı sanayi ve fabrikacılar 
Birinci sınıf 2 
ikinci sınıf 1 

Madde 16 — Abone yani müşteriler senenin ilk altı aylarında her 
ne vakit olursa olsun borsaya duhullerinde kamilen bir senelik ve fakat 
ilk altı mahın mürurundan sonra duhul edenler altı aylık bedelini tediye 
edeceklerdir. ^ 

Madde 17 — Yazıhane ve masa isticar edenlerin resmi duhuliyesi 
bedeli icarda dahil olduğundan fazla hiç bir şey tediyesine mecbur de
ğildirler. 

Madde 18 — Mevcud olan masalar yalnız simsarlara mahsus olup 
beş sınıftan ibarettir. 

Osmanlı altını 

Birinci sınıf 6 
ikinci sınıf 4 £ 
Üçüncü sınıf 3 £ 
Dördüncü sınıf 2 £ 
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Simsar yazıhanelerinin pişigâhında bulunan beşinci sınıfı bir os
manlı altını ücret vereceklerdir. 

Madde 19 — Masalar yalnız simsarlara mahsus olduğundan ma
sa tutmak veyahut simsar vesatetine müracaat etmeksizin beyi ve şira 
etmek tüccara memnudur bunun hilâfında hareket edenler hakkında 
beşinci fasıl ahkâmına tevfikan muamele olunacaktır. 

Madde 20 — Velev müstecirinin müsaadesile olsun diğerinin ma
sasında eşya sermek simsarlara memnudur bu halde encümene müracaat 
lâzım gelip asıl masa müstecirinin rızası taalluk eder ise duhuliyeden 
mada borsa sandığına senevî bir buçuk osmanlı altını vermek şartile ken
disine ruhsat verilecektir. 

Madde 21 — Her bir abonenin şeriklerile beraber müstahdemler 
borsaya meccanen girebileceksede aboneler kendi şerik ve müstahdem
lerinin isimlerini encümene beyan etmeğe mecbur olacaklardır. 

FASLI SALÎS 

(Varidat ve masarif at hakkındadır) 

Madde 22 — Borsanın varidatı yazıhaneler ve kahve ocağı ve ma
salar icaratile tahsis olunan tarifesi mucibince abone bedelâtından ve 
borsa dahilinde yapıştırılacak ilânattan ve tayin olunacak sair varidatı 
fevkalâdeden ibarettir. 

Madde 23 — Borsanın masarifatı ebniyenin bedeli icarile borsa 
komiseri ve kâtib ve hedeme maaşatından ve gazetelerin abone bedelâtile 
encümen tarafından tayin ve tahsis olunacak her nevi masarifattan iba
rettir. 

.Madde 24 — Varidat ve masarifat tertib olunan bütçeye tevfikan 
tayin ve tahsis kılınarak encümenin hiç bir suret ve sebeble bütçe hari
cinde masraf ihtiyar eylemesi caiz değildir şayed varidatın mikdarı mu-
hammenesinden fazla vuku bulur ise işbu fazla borsanın menafii uğ
runda sarf ve istimal olunacaktır. 

FASLI RABl 

(Muamelâtı ticariye hakkındadır) 

Madde 25 — Borsa dahilinde her nevi zehayir ile mahsulâtı arziye 
ve mamulâtı sınaiyenin kâffesi hakkında beyi ve şira vuku bulacaktır 
borsa muamelâtı şehri teşrinievvelin ihtidasından şehri martın nihayetine 
kadar sabahleyin zevali saat ile dokuzdan on iki buçuğa ve badezzuhur 
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saat ikiden altıya ve şehri nisanın ihtidasından şehri eylül nihayetine 
kadar kezalik sabahleyin saat sekizden on iki buçuğa ve badezzuhur saat 
akiden yediye kadar devam edecektir sair vakitlerde numuneleri sermek 
memnudur. 

Madde 26 — Borsa dahilinde nizamına tevfikan icra olunan ve 
asayişi memlekete ve menafi ve hazinei devlete zarar getirmiyecek olan 
her bir muamele muteberdir. 

Madde 27 — Mevkii idarede bulunan encümen borsada icra kılman 
ve asayişi memlekete ve menafi ve hazinei devlete zarar getirmiyecek 
olan her bir muamele hakkında zuhur edecek ihtilâfatı fasıl ve rüyetle 
müklleftir gerek doğrudan doğruya borsa aboneleri ve gerek abone ol-
mayıpta abone olan simsarlar vasıtasile ahz ve ita edenler beyninde 
borsa derununda icra olunan bir muamele esnasında sarahaten dermi-
yan olunmuş diğer bir şart mevcud ol mayıpta badehu muamelei mezkûre 
hakkında bir ihtilâf ve niza zuhur edecek olur ise ihtilâf ve niza mezkûr 
işbu nizamname ahkâmına tevfikan fasıl ve rüyet olunacaktır. 

Madde 28 — Borsada zuhur eden ihtilâfat abonelerden olmak üzere 
tayin olunacak olan ehli vukuf veya mümeyyizler marifetile ve asayişi 
memlekete ve menafi ve hazinei devlete zarar getirmiyecek suretle fasıl 
ve rüyet olunur ehli vukuf veya mümeyyizler ihtilâfatı mezkûrede beyanı 
rey etmek üzere iktiza eden malûmatı haiz olanlardan tayin edilmek lâ
zımdır. 

Madde 29 — Tarafeyin beyninde ihtilâf zuhuru takdirinde müddei 
olan kimse borsa kitabetine müracaatla ihtilâfı mezkûru kayd ve zabt 
eylemesini taleb eder ve kâtib dahi her iki tarafa ehli vukuf veya mü
meyyizleri tayin eylemelerini ihtar eder ehli vukuf veyahut mümeyyizler 
dahi tarafeynin ifadatını istima ettikten sonra keyfiyetin bilvücuh tah
kik ve tetkikine girişirler ve malın nev'i hakkında dahi ihtilâf mevcud 
olduğu ve pazarlık numune üzerine mün'akid bulunduğu halde otuz 
birinci maddeye tevfikan numune nazarı tetkika alındıktan sonra beyanı 
rey ederler. 

Ehli vukuf veya mümeyyizlerin reylerinde ittifak husule gelmez ise 
mümeyyizi şalisi encümen tayin edecektir. 

Mümeyyizi salis ihtilâfın ehemmiyetine nazaran yarım osmanlı al
tınından iki osmanlı altınına kadar ücret alabilir. 

Madde 30 — Tarafeyinden biri ehli vukuf veya mümeyyizlerin ita 
eyledikleri kararı kabul etmediği takdirde aid olduğu mahkemeye müra
caat hakkı bakidir. 
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Madde 31 — Teslim olunan malın esnayı tesliminde numunesi tat
bik edilmek suretile fasıl edilecek ihtilâfın vukuunda ehli vukuf veya 
mümeyyizler memhur veya açık olan ve fakat halis olduklarına dair 
tarafeyince münazaa bulunmayan numuneler mevcud olmadıkça ihtilâfı 
mezkûru fasıl ve rüyet edemiyeceklerdir. 

Madde 32 — Mal içinde bulunacak mevadı ecnebiyenin mikdarı 
adeti beldeden olan şuruta muvafık bulunduğu halde kabul olunacaktır 
meğerki esnayi beyi ve şirade bunlara muhalif mükavelâtı mahsusa vaki 
ola. 

Madde 33 — Bayi adeti belde mucibince kabul olunacak mikdar-
dan ziyade mevadı ecnebiyeyi havi olan malı şayanı kabul bir dereceye 
getirmek.üzere o malı kendi masarifile kalburlamağa mecburdııı. 

Meğerki tarafeyn işi bir sureti dostaneye rabt ederler. 

Madde 34 — Simsarlar kendi nam ve hesablarına olarak her ne 
cinsten olursa olsun ahz ve itada bulunmaları memnudur. 

Madde 35 — Her gün borsa muamelâtının hitamından sonra beyi 
olunmuş olan ecnasın fiatını mübeyyin bir kıt'a cetvel bittanzim bor
sada talik ve bir sureti defteri mahsusuna kayd edilecektir. 

FESLİ HAMlS 

(Mücazat hakkındadır) 

Madde 36 — Borsa abonelerile şerik ve müstahdemlerinden biri 
tarafından kavlen veyahut filen talimat hilâfında vuku bulan ve ihlâli 
huzur eden veyahut borsanın menafii maddiye ve maneviyesine dokunan 
her bir muamele encümen reisine ihbar ve reis tarafından komiserliğe 
iş'an keyfiyetle beraber sür'ati mümküne ile encümen içtimaa davet 
edilecektir encümen komiser ile beraber icrayi tahkikata mübaşeretle 
şahsı maznunu aleyhin zi medhal olduğu tebeyyün eylediği takdirde 
encümen tayini mücazat eyliyecektir. 

Madde 37 — Tayin olunan mücazat filin derecesi ve netayici ve 
derecei tekerrürü ile mütenasip olacaktır. 

Şöyle ki: 
Tenbihatı şifahiye. 
Tenbihatı tahririye. 
Borsaya duhulden men'i muvakkat 
Borsadan tard. 
Matrutiyet ile beraber takibatı adliye. 
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No: 3 9 5 — Telkihi cederi ameliyatına mütedair nizamnamenin 
mevkii icraya vaz'ı hakkında talimat 

6 ramazan 1312, 19 şubat 1310 

Madde 1 — Dersaadet nüfus idarei umumiyesi İstanbul ve bilâdı 
selâse ile1 mülhakatında vukubulan tevellüdatı zirde gösterilen cetvel 
veçhile ve bir varaka ile her ay Tıbbiye Nezareti ile Şehremanetine ih
bar edecektir. 

Şehri, sokağı, pederinin ismi, kazası, hane numarası, pederinin 
san'at veya memuriyeti, semti meşhuru, çocuğun ismi, mezhebi, mahal
lesi, çocuğun sinni, tarihi velâdeti. 

Madde 2 — Şehremaneti birinci maddede muharrer varakada gös
terilen çocuğun altı aya kadar aşılanmasını mensub olduğu dairei be
lediyeye havale edecek ve müddeti mezkûre zarfında telkihhanenin 
memuru mahsusu tarafından tahkikat ve teftişatı lâzime icra oluna
caktır. 

Madde 3 — Dersaadet devairi belediye müdürleri her ay nihaye
tinde dairei memuriyetleri dahilinde aşı ameliyatı icra olunanların zirde 
muharrer cetvel mucibince defterini bittanzim Tıbbiye Nezaretine irsal 
eyliyecektir. 

Dairesi, ismi, tarihi velâdeti, semti meşhuru, sinni, tarihi telkihi, 
mahallesi, pederinin ismi, aşı memurunun ismi, sokağı, pederinin san'at 
veya memuriyeti, tarihi teftişi, hane numarası, mezhebi, müfettişin ismi, 
şahadetname numarası, 

Madde 4 — Dersaadet ve bilâdı selâseye merbut kaza ve nevahi 
için telkihhaneden daimi seyyar açıcılar bittayin izam olunup aşı ni
zamnamesinin 13, 14, 15 ve 20 inci maddelerinde muharrer olduğu veç
hile ameliyat icra ettirilecektir. 

Madde 38 — Tard cezası encümenin lâakal beş azası mevcud oldu
ğu halde ittihat veya sülüsan ekseriyeti ara i'le karargir olacak ve ko
miser tarafından icra edilecektir. 

Madde 39 — Gerek umum borsalar hakkındaki nizamname ve ge
rek işbu nizamnamei dahilde tasrih olunmayan hususat için örf ve 
adatı mahalliyeye ve nizamatı sairei devleti aliyeye tatbiki hareket olu
nacaktır. 
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Madde 5 — Aşı nizamnamesinin 12 nci maddesi mucibince vilâ
yatı şahanede nüfus memurini işbu talimatın 1 inci maddesinde mu
harrer olduğu veçhile tevellüdatı mübeyyin bir cetvel biltanzim mec
lisi idareye ve tabib ve aşı memurlarına ita eyliyecektir. 

Madde 6 — Maddei sabıkada muharrer cetvel üzerine taşrada bele
diye tabibleri ve aşı memurları, tayin eyliyecekleri müddet zarfında 
ameliyatı telkihiye ifa olunacağının ahaliye ilân ve ihtarı için gidecek
leri nahiye müdürlerine haber verecekler. Ve ameliyatın icrası tarihin
den itibaren sekiz veya yirmi beş gün mürurunda tekrar muayene, ve 
aşı nizamnamesinin 6 nci maddesinde muharrer olduğu üzere şehadet
name ita eyliyeceklerdir. 

Madde 7 — Bir mahalde çiçek illeti zuhurunda Dersaadetde devairi 
belediye müdürleri Tıbbiye Nezaretine, ve taşrada devairi belediye rüesa-
sile kaymakam ve müdürler en yakında bulunan tabib veya aşı memu
runa ihbar eyliyecektir. 

Madde 8 — Bir hanede çiçek illeti zuhur edince devairi belediye 
etıbbası ve aşı memurini çiçeğe tutulanları ihtilattan men edip, elbise 

ve sair eşyasını kavaidi fenniyeye tatbikan tathir, ve ledellhace ihrak, 
ve hane derununda bulunanları aşı nizamnamesinin 9 uncu maddesi 
mucibince telkih eyliyecektir. 

Madde 9 — Bir mahalde çiçek illeti zuhurunda 7 nci madde muci-
mince ihbarı madde etmiyen belediye müdür ve reisleri, veyahut kaza 
ve nevahi kaymakam ve müdürlerile ihbarı vaki üzerine mahalli vukuata 
her ne suretle olursa olsun gitmiyen etıbba ve aşı memurini hakkında 
ceraimi sıhhiye kanununun [*] 6 ve 10 uncu maddeleri ahkâmına tevfi
kan muamele olunacaktır.. 

Madde 10 — 8 inci maddede muharrer olan tedabiri her ne suretle 
olursa olsun icra etmiyen etibba ve aşı memurini iki mah memuriye
tinden mahrum edilir. Ve tekerrürü halinde azil olunur. 

Madde 11 — 'Halis aşı mayasının gayri cild kabartıcı rnevad ile 
ameliyatı telkihiye icra edenler kanunen mücazat edilir. 

Madde 12 — Gerek Dersaadet ve gerek taşra devairi belediye mü
dür ve reisleri lüzum görüldükçe Tıbbiye Nezaretinden aşı mayası mem-
lû kalem, ve matbu aşı şahadetnamesi taleb edecektir. 

Madde 13 — Etibba ve aşı memurini aşılanacakların kollarını te
mizleyip takim olunmuş alât ile ameliyatı telkilhiyeyi icra edecek. Ve 
kuruduktan sonra idrofilli pamuk ve gaz finike ile sarıp hava ile tema-
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ama meydan veri'lmiyecektir. Ve kullanmış olduğu alâtı takün ve tathir 
etmedikçe diğerine ameliyat icra eylemiyecektir. 

Madde 14 — Çiçek hastalığı müstevli bulunmadığı zamanda emrazı 
cildiye ile malûl olanların aşılanmaları hastalık geçinceye kadar tehir 
olunacaktır. 

Madde 15 — Balâdaki iki maddede muharrer olan tedabiri icra 
etmiyen tabib ve aşı memurlarından bir mecidiyeden üç mecidiyeye ka
dar cezayi nakdi ahz olunur. 

Madde 16 — Maddei sabıkada muharrer cezayı nakdi ile aşı nizam
namesinin 4, 22 ve 23 üncü maddeleri mucibince alınacak cezayı nak
diler mahalleri devairi belediyesine aid olacaktır. 

Madde 17 — Memurini zabıta tabib ve aşı memurlarına icabı ha
linde teshilât icrasına memurdur. 

Not 3 9 6 — Dersaadet ve bilâdı selâsede bulunan otel ve 
misafirhaneler hakkında talimattır 

14 ramazan 1312, 27 şubat 1319 

Madde 1 — Otel küşad edecekler veyahut hanesinin odalarını baş
ka başka kiraya verecekler evvel emirde polis idaresine malûmat ita 
eyliyeceklerdir. 

Madde 2 — Otel ve misafirhanelerin bilinmesi için kapuları üze
rine birer levha talik olunacaktır. 

Madde 3 — Umum otel ve misafirhane sahihleri ceza kanununun 
254 ve 256 nci maddelerinde musarrah usulü zabıtaya tevfik hareket ey
lemeğe mecbur olacaktır yani otel ve misafirhane sahihleri kabul ede
cekleri adamların ne taraftan geldiklerini ve isim ve şöhret ve san'at ve 
ticaretleri ile tabiiyetlerini mübeyyin olmak üzere matbu cetvelli bir 
polis defteri tutacak ve bu defterde misafirlerin ne tarihte vürud ve odalan 
ne vakit isticar eyledikleri mukayyed ve musarrah olacak ve bir gûna hak ve 
silinti bulunmıyacaktır. Buna itina etmiyen otel ve misafirhane sahih
lerinden altı beşlikten on beşliğe kadar cezayı nakdi alınacaktır. 

Madde 4 — Polis defterlerinde mucir ve sahibi hanelerin yani otel
cilerin isim ve şöhret ve sinni ve mahalli vilâdeti ve tabiiyetlle misa
firhanelerinin tarihi küşadı mukayyed bulunacaktır. 
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Madde 5 — Şüpheli takımdan olduğunu bilipte polise haber ver-
miyen mucir ve otel sahibleri ceza kanunnamesinin sahtekârlığa dair 
olan on beşinci faslında muharrer mevad ahkâmına tatbikan mücazat 
olunacaktır. 

Madde 6 — Polisler kendilerince lüzum ve hacet göründüğü halde 
otel ve misafirhanelere gelen yolcuların esamisini mübeyyin defteri 
muayene edecek ve bu defterleri polis idaresi istediği vakit celb edip 
görebilir. 

Madde 7 — Defterlerin muayenesine memur olan polisler otel ve 
misafirhanelerde ikamet edenlerin, ve otel ve misafirhaneyi tebdil ey-
liyenlerin esamisini ahz ile defteri mahsusuna kayd edebileceklerdir. 

Madde 8 — Eşhası muzırrayı yani cinayetle maznun ve mahkûmun 
aleyh olanları, ve serseri eşhası zabıta kanunen her yerde taharri ede
bileceği gibi kirahanelerde intifa eyledikleri his ve şüphe edildiği tak
dirde orada dahi taharri edebilir. Ve taharriyat icra kılınacak olan otel 
ve misafirhane sahib ve müsteciri teb'ai ecnebiyeden ise kaidei mer'i-
yesine riayeten polis idaresi tarafından icrayı taharriyat olunur. 

Madde 9 — Dahiliye Nezareti işbu talimatın icrasına memurdur. 


