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Yirmi birinci inikat 
7 - 1 - 1 9 3 3 Cumartesi 

Mundt 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsaeı 28 
2 — Havale edilen evrak 28 
3 — Müzakere edilen maddeler 28 
1 — Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konso

losluk memurlarından temsil tahsisatı alanların 
maaşlarına yapılacak zamaime ve Hariciye vekâ-
letile Düyunu umumiye 1932 senesi bütçelerinde 
30 000 liralık münakale yapılmasına dair 1/474 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 28:29,31,34:37 

2 — Yozgat mebusu Süleyman S i m Beyin, 
belediye vergi ve resimleri kanununun 6 ncı mad
desindeki apartrman kaydinin tefsiri hakkmda 
4/41 numaralı takriri ve Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbata! a n 29:31 

3 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelle
rinin ilgası hakkmda 1/403 numaralı kanun lâyi-

Ticat 
Sayıfa 

hası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 31:32 

4 — Beynelmilel yardım birliği mukavelesine 
bazı ilâveler yapılması hakkmda 1/169 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 32:33 

5 — Pariste imzalanan otomobil seyrüseferine 
müteallik beynelmilel mukavelenamenin tasdiki 
hakkmda 1/5 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Hariciye encümenleri mazbataları 33 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti 
arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tas
diki hakkmda 1/354 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası 33 

7 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti 
arasmda aktedilen itilâf namenin tasdiki hakkm
da 1/471 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Millî Müdafaa encümenleri mazbatalan 33 
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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Avukat Aziz Bey tarafından verilen istida hakkında vekâletinin kefaleti hakkındaki kanun lâyihasının dahi 
müttehaz karara dair Bütçe encümeni mazbatasile Van birinci müzakeresi icra olunarak cumartesi günü topla-
gölü işletme idaresinin 1932 malî senesi bütçesinde bazı | nılmak üzere inikada nihayet verildi. 
tadilât yapılmasına dair kanun lâyihası müzakere ve ı Reisvekili 
kabul edildi. ] 

Seyrisefain idaresince aktedilecek istikraza Maliye ı h'efet 

Kâtip 
Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref 

Kâtip 
Denizli 

H. Rüştü 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Başvekâlet 1932 senesi bütçesinde 216 liralık 

münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

2 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesine 1 000 liralık munzam tahsisat konulma
sına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — tkramiyeli dahilî istikraz aktine salâhiyet veril
mesi hakkında kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

4 — Muamele vergisi kanununun 9 uncu maddesine 
bir fıkra ilâvesine ve onuncu maddesinin son fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

5 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesinde 

35 000 liralık münakale yapılması hakkında kanım lâyi-
! hası (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
I (J — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 68 inci ve 
muvakkat 3 üncü maddelerinin tefsiri hakkında 3/165 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Türkiyedeki Suriye emlâki ile Suriyedeki Türk 
emlâki hakkında Fransa Hükümeti ile aktedilen itilâf -
namenin tasdikına dair 1/472 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

Muhtelif 
8 — Mersinin 11 inci yıl dönümü münasebetile bele

diye reisliğinden gelen telgraf 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14,15 

REİS — Esat B. 
KATİPLER — Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REİS -~ Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Soviyet Rusyada bulunan elçilik ve konso
losluk memurlarından temsil tahsisatı alanların 
maaşlarına yapılacak zamaimc ve Hariciye vekâ-
Ielile Düyunu umumiye 1932 senesi bütçelerinde 
30 000 liralık münakale yapılmasına dair 1/474 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz arzu 
buyuran var mı efendim? (Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini tensibi âlilerine arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

buttur. 
42 numaralı matbua zaptın sonuna nıer-

Soviyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk 
memurlarının temsil tahsisatlarına zam ya

pılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Soviyet Rusyada bulunan elçilik 

ve konsolosluk memurlarından beş liraya kadar 
temsil tahsisatı olanların temsil tahsisatlarına 
dört ve beş liradan fazla olanların bu tahsisatla
rına üç misle kadar zam icrasına Hariciye vekili 
mezundur. 

REİS — Bir mütalea var mı efendim? ( Hayır 
sesleri ) Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1932 malî senesi düyunu umu
miye bütçesinin 195 inci faskadan 30 000 lira 
tenzil edilerek Hariciye vekâleti bütçesinin 401 
inci faslına nakledilmiştir. 
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REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul 

etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun 1 kanunusani 1933 

tarihinden 31 mayıs 1933 tarihine kadar tatbik 
edilmek üzere neşri tarihinden muteberdir. 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Hariciye ve, Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir 

Lâyihayı açık reyle tasvibi âlinize arzediyorum. 
(Tayini esami ile sesleri) Efendim, müsaade buyu
rursanız arzedeyim: Nizamnamei dahilimizde mev
cut olduğu içindir ki bu suretle arzettim. Bundan 
maksat, malûmu âliniz, tayini esamidir. 

2 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, bele
diye vergi ve resimleri kanununun 6 ncı maddesin-
deki apartıman kaydinin tefsiri hakkında 4/41 nu
maralı takriri ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları [1] 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, bu mese
lede Dahiliye encümenile Bütçe encümeni arasmda 
bir noktai nazar farkı vardır. Bendeniz Dahiliye 
encümeninin noktai nazarını, nazarı dikkatinize 
arzetmek için kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Efendim, apartıman kelimesi ne mana ifade 
eder? Evvelâ bunu tayin etmemiz lâzımdır. Bele-
diye vergi ve resimleri kanununun altıncı madde
sinde, apartmanlardan, meskenlerden alman ver
ginin lâakal rubu fazlasile tanzifat ve tenvirat res
mi alınabileceği mukayyettir. Şimdi bir bina 
apartıman şeklinde inşa edilmiş olabilir. Bu apar-
tımam kamilen sahibi daire daire mesken şeklin
de işgal eder. Bu binayı apartıman şeklinde inşa 
olunmuştur diyerek, apartıman addetmeğe hakkı
mız yoktur. Çünkü bu bina yalnız sahibi tarafın
dan işgal edildiği için mesken olarak telâkki et
memiz zaruridir. Bundan başka, bir de apartıman 
şeklinde inşa edilmiş bir binanın her hangi bir 
katının bir dairesini sahibi işgal eder. Fakat diğer 
katındaki daireleri kiraya verebilir. Bu da tabi-
atile altıncı maddenin dairei şümulüne girer. Keza, 
ayni binayı sahibi hiç bir suretle tahtı işgalinde 
bulundurmaz. Bu takdirde mesele yoktur. Büt
çe encümeninin telâkkisine bakılacak olursa bir 
apartnnanm her dairesini ayn ayn vergiye esas 
tutmak lâzımgelir. Evet, iktisadî buhran vergisi 
kanununa müzeyyel 31 mayıs 1930 tarih ve 1996 
numaralı kanun mahza iktisadî buhran vergisine 
esas olmak üzere bir hüküm koymuştur. Fakat 
bu hüküm asla belediye rüsumu ve vergileri için 
esas ittihaz edilemez. Çünkü her kanun kendi 
dairei şümulünde cari olur, yoksa bir kanun her 

[1] 43 numarcdt matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

hangi bir hükmü ihtiva ederse, büsbütün başka 
bir vergiye esas olmak üzere tedvin edilmiş olursa 
ondan evvel çıkmış olan bütün kanunları bu esasa 
sokmak tabiidir ki hukuk kavaidine muhalif olur. 

Sonra diyorum ki bu hal apartıman sahiplerin
den ziyade apartıman müstecirleri aleyhine olur. 
Farzedelim ki beş bin liradan on daireli bir apar
tıman 50 bin lira eder. Bunun bu dairesi mesken, 
öteki daireleri apartıman diye, vergiyi buna göre 
tezyit edecek olursak müstecirlerin aleyhine olur. 
Halbuki kanunen esasen tanzifat resmi bir hizmet 
mukabilinde alınır. Madde mahza fazla aile ih
tiva eden bir binadan bir parçacık fazla para al
mak cihetini istilzam ediyor. Bütçe encümeninin 
telâkkisi nazan itibare alınırsa o zaman müstecir-
ler daha ziyade mutazarrır olur. Çünkü mal sahibi 
tanzifat resmini müstecirden çıkarır. Onun için 
Dahiliye encümeni mazbatasının reye konmasını 
teklif ederim. 

BÜTÇE E. M. M. AZİZ B. (Erzurum) — 
Muhtelifünfih olan mesele, apartıman kelimesile 
mesken ve ev diye kanunda geçmiş olan kelime
lerin aralarındaki farkın telâkki şeklidir. Dahili
ye encümeni apartıman denildiği zaman yalnız 
mağaza ve dükkân gibi diğer akar şeklinde kul
lanılan binaları kabul etmiştir. Gerek müstecir 
otursun, gerek mal sahibi otursun ikametgâh da
hilinde mesken halinde kullanılan binaları, - akar
lar hariç - doğrudan doğruya mesken hükmüne tâbi 
tutmuştur. Bütçe encümeni esbabı mucibe mazba
tasında da arzedildiği veçhile iki esasa istinat edi
yor. Birisi belediye vergi ve resimleri kanununun 
7 nci maddesindeki işaretten mülhem oluyor. 

7 nci madde diyor ki ;tenvir edilmiş mahallerde 
mevcut meskenlerden 5 inci maddeye göre alına
cak tanzifat resminin nısfını tecavüz etmemek 
üzere tenvirat resmi alınır. Akarlarda işbu ten
virat resmi 6 nci maddeye göre akarlardan alı
nacak resim miktarı alınabilir. « Yani 6 nci mad
dede sayılan binaları akar olarak göstermiştir. 
Bu, belediye vergi, ve resimleri kanununun altma 
maddesinde dükkân, mağaza, otel, han, kahve, 
kıraathane, apartıman, hamam, salhanelerden ve 
umuma açık sair mahallerden almacak tanzifat 
vergisi 5 inci madde mucibince takarrür ettirile
cek verginin lâakal rubu miktarı zammedilmek 
üzere iki misline kadar tezyit olunabilir,diyor ki; 
burada apartıman sayılıyor. 

Son kabul edilen bir kanunda, 29 - V -1932 ta
rih ve 1996 numaralı kanunda bina vergilerine 
zammolunacak iktisadî buhran vergisi baklandaki 
hükümlerde bir tarif vardır. Maddenin üçüncü fık
rasında diyor ki: Sahibinin oturduğu evlerin te-
addüdü halinde bunlardan yalnız birisi mesken 
addolunur. Apartmanlar ve muhtelif kısımlara 
ayrılarak apartıman gibi istimal edilen binaların 
bizzat sahibinin ikamet ettiği daire veya kısım
lar ile hissedarların müştereken oturdukları şayi 
hisseli binalar meskenden maduttur. 

Şimdi Bütçe encümeni bu - vergiyi bütün katla-
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ra teşmil etmek istemiyor. Bu verginin azaltılması 
meselesi; yani bir bina dahilinde mal sahibi otu
rursa, oturduğu daire hariç tutularak diğerleri 
hakkında tek katlı evler resmine tâbi olsun, diyor. 
Bizim istinat ettiğimiz noktalardan birisi budur. 

Bir de, Dahiliye encümeni mazbata muharriri 
arkadaşımızın mütaleasma şu noktada iştirak 
etmiyoruz ki: Bu gün apartrmanlar yalnız bir bina 
hükmüne tâbi olmak mecburiyetinde değildir. Bi
na vergisi kanununun ikinci maddesinin bir fıkra
sında her kısım için ayrı, ayrı vergi tarholunabile-
ceği tasrih edilmiştir. 

Bina vergileri kanununun 12 nci maddesinde 
deniyor ki: « Bir çatı altında bulunupta istimal 
tarzı ve kapılan ayn olan bina kısımları için her 
kısma ayrı, ayrı irat tahmin olunur ». 

Bu da bir işaret telâkki edilmiştir. Mazbata
nın kabulünü rica ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim; 
bir adamın beş tane evi var yanyana. Beşini de 
kendi ailesi işgal ediyor. Yahut kiraya veriyor ve
yahut birinde oturuyor, dördünü kiraya veriyor. 
Belediye bu beş evden birer kat resim alır. Tanzi
fat resmi 100 se 100 alır. Tenvirat ta ne ise onu 
alır. Bir apartıman ki beş ev üst üste böyle sefer 
tası gibi konmuş gibidir. Buradaki « umuma açık 
mahaller » sayılırken « apartıman s> denmesinden 
bilistifade bunlardan iki kat resim alınıyor. Hal
buki ise beş ev yanyana dizilirse yarım mahalle ka
dar olur. Belki tenvirat için müstakil bir lâmba 
ister. Tanzifatı da bu nisbette külfetli olur. Beş 
apartıman yanyana konursa - ki 25 ev eder - an
cak o zaman bir lâmbaya ihtiyaç hâsıl olur. Kül
fet bu kadar az olduğu halde mükellefiyetteki 
farkı arzedeyim. Meselâ, iki bin lira iradı gayri 
safili yanyana olan beş ev senede 1920 kuruş veri
yor. Apartıman ise bunun tenviratı 960 kuruş ya
pıyor. Apartıman olduğu için arzettiğim tabirden 
iblistifade bir misli zammediliyor, 1920 kuruş ya
pıyor. Tanzifat ta bir o kadar. 3 840 kuruş edi
yor. Şimdi istinat ettikleri madde şudur: 

Altıncı madde şöyle diyor: Dükkân, mağaza, 
otel, han, kahve, kıraathane, apartıman, hamam, 
salhanelerden ve umuma açık sair mahallerden.. 

Kanun yapılırken vazıı kanun apartıman de
yince ticaret, irat için yapılmış olan binayı kas
tetmiştir. Bu, umuma açık telâkki edilmiştir. Çün
kü dükkân, mağaza, otel, han, kahve, kıraathane 
ve saire hepsi umuma açıktır. Sonra bu kanun ya
pıldığı vakit Ankarada apartıman yoktu. Yalnız 
Evkafın yaptırdığı iki bina vardı. Bendenizin ar
zum şudur: 

Kanunda yazılı şu umuma açık olan apartıman 
tabirile, sahibinin apartıman tarzında yaptınpta 
içinde oturduğu ev bir midir, değil midir? Bu
nun belli olması lâzımdır. Bendeniz de taraftar 
olduğum halde Bütçe encümeni, apartıman katla
rından sahibinin işgal ettiği kısım mesken adde
dilsin, diğer katlan iki kat resme tâbi olsun diyor. 
Dahiliye encümeni ise birisinde oturulup diğer da

ireleri icara verilse dahi yalnız bir vergi versin 
diyor. Dahiliye encümeninin mütaleası halkm 
menfaatma daha muvafıktır. Diğerinde imzam 
olmakla beraber ben de ona taraftarım. 

REİS — Söz istemiştiniz Şükrü Bey. 
DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Mesele kalmamış
tır efendim. Madem ki takrir sahibi iştirak etmiş
tir, söylenecek hiç bir şey yoktur. Binaenaleyh 
mazbatamızın reye konması icap eder. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim? 
. BÜTÇE E. M. M. AZİZ B. ( Erzurum ) — 

Efendim, apartıman denildiği zaman yalnız mes
ken olarak nazan dikkate alınmasın. Mağaza ve 
dükkân da olabilir. Dahiliye encümeni bu şe
kilde kullanılan apartımanlardan iki misli alm-
masm diyor. Buna nazan dikkatinizi celbederim 
efendim. 

MAZHAR MÜFİT B. ( Denizli ) — Efendim, 
kanunda Bütçe ve Dahiliye encümenlerinin mü-
talealan olduğu gibi Maliyenin de vardır. Lüt
fen o encümenin mazbata muharriri dahi noktai 
nazarlarını izah etsinler, onlan da dinleyelim. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanakka
le ) — Efendim, Mesele şundan çıkıyor. Apar
tıman hakikaten ne dir? Bu kelime lisanımıza 
fransızcadan gelmiştir. Bendeniz tetkik ettim, 
bu kelimenin acaba hukukî bir manası var mıdır 
diye araştırdım. Bu hususta bir şeye tesadüf 
edemedim. Yalnız lûgavî manasında bu kelime 
şu suretle izah olunuyor: « Muhtelif parçalı, 
muhtelif dairelerden mürekkep ikametgâh ». 
Bizim memleketimizde de epeyce apartıman var. 
Ankara ve Istanbulda da günden güne inkişaf 
etmektedir. Belediye yanlış olarak apartnnanlarm 
her dairesinden kanunda apartıman kaydi bu
lunduğundan dolayı apartnnandan meskenin iki 
misli olarak vergi alıyormuş. Bunun doğru ol
madığım tebarüz ettirdik. Tatbikatta yanlışlık 
var. Dört muhtelif dâireye ayrılmış binalarda, 
velevM birinde sahibi otursun, altmcı maddenin 
şümulüne uydurmak istiyoruz. Sahibi tarafın
dan işgal edilmiş bulunuyorsa isterse on katlı ol
sun ve muhtelif daireleri bulunsun, mesken ad
dediyoruz ( Doğru sesleri ). 

MALÎYE E. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur ) — Mevzubahs olan mesele bir tefsir tekli
finden ibarettir. Belediye rüsumu kanununun 
beşinci maddesinde tanzifat resmi için «ev» sarih 
olarak zikredilmektedir. Beşinci madde mucibin
ce ev kabilinden olanlar orada yazılı cetvel mu
cibince resme tâbidir. Altmcı madde; han, 
hamam, mağaza, dükkân, kahve, kıraathane, 
apartıman ve saire gibi umuma açık mahaller, 
beşinci maddede yazılı resmin dörtte birinden dun 
olmamak üzere iki misline kadar tanzifat resmi
ne tâbi addolunuyor. Apartmanlar, muhtelif 
dairelerden ibarettir. Birinde sahibi oturursa ev 
addolunarak beşinci madde hükmüne, oturmadı
ğı daireler ise akar gibi altmcı madde hükmüne 
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iabi ölsün deniyor. Tefsir talebini Maliye encü
meni varit görmedi. Çünkü tefsir talebi muhik 
olmak için, kanunun muayyen fıkrası iki manaya 
mütehammil vaziyette olmalıdır ve birinin diğe
rine tercihine imkan bulunmamalıdır. 

Bu vaziyette, vazn kanun hangisini evvelce 
kastetmiş olduğunu takdir eder, tefsir eder, İM 
manaya mütehammil olan ibareyi bir manaya has
reder ve mana üzerinde ibarenin hükmü, kanunun 
neşri tarihinden cereyan eder, gider. 

Maliye encümeniniz meselede bu iki manaya 
gelme keyfiyetini bulmadı. 

Beşinci maddede ev, sarihtir. Ev olunca gerek 
sahibi tarafından icara verilerek akar mahiyetinde 
kullanılsın, gerek bizatihi sakin olunsun mutlaka 
beşinci maddeye tâbidir. Çünkü « ev » denmiştir, 
illet zikredilmemiştir. Akar olacakta* veya sahibi 
tarafından iskan edilecektir diye fikrî bir fark 
konulmuş değildir. 

Altıncı maddede, apartıman zikredilmiştir. 
Apartananın bir dairesinde sahibi oturur, bu akar 
değildir; bu takdirde apartımanm diğer kısımları 
akar olur, diye bir kayit konulmamıştır. Akar iba
resi, mutlak olarak zikredilmiştir. Bu ibarede 
meşkûkiyet yoktur ki Büyük Meclisiniz bu iki ma
nadan birini tercih ederek keyfiyeti tasrih etsin. 
(Doğru sesleri). 

Bu sebeple Maliye encümeni; mana sarihtir, 
tefsire mahaî yoktur, demiştir. 

Yalnız esas noktaya temas eden bir cihet var
dır. Akar olan meskeni, yani sahibinin oturmadığı 
evi, içinde sahibinin ikamet ettiği evden ayırmak, 
ev olduğu takdirde beşinci madde mucibince maktu 
resim almak, akar olduğu takdirde altıncı madde 
mucibince resmi iki misline çıkarmak lâzımdır. 

Maliye encümeninin düşündüğü bu yol kabul 
edilecek olursa, sahibine irat getirenlerden fazla, 
sahibinin sükna ihtiyacını temin edecek yerlerden 
de az resim alınmış olur. 

Fakat bu bir inşadır, bir tefsir değildir. Bir 
hükmü cedit koymaktır. Bu hükmü koymak için 
de herhalde bir teklif lâzımdır. Encümen bölye 
bir teklife salâhiyettar değildir. Bu hususta ar
kadaşlardan birisi arzu. ederlerse meseleyi üzerine 
alarak bir teklif yapar, o zaman etraflıca düşü
nülür, bir karar verilir. Maliye encümeninin nok-
tai nazarı bundan ibarettir. 

RECEP B. ( Kütahya) — Efendim, bendeniz-
ce Maliye encümeninin mazbatası reye konsa daha 
muvafık olur. ( Doğru sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Reis bey, 
müsaade buyurulursa usul hakkında söz söyleye
ceğim. 

Efendim, burada bir mesele hadis oldu. Ben
deniz bunu Malîye encümeninde de söyledim. 
Muhterem Şeref Beyefendi, encümen ancak tefsir 
yapmakla mukayyettir, kabili tefsir görülmediği 
için kanun şekline kalbedemez, buyurdular. Hal
buki encümen kendisine tevdi edilen bir kanunu 
tefsir ettiği gibi, bir tefsiri de kanun yapar. Bu-
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nun emsali pek çoktur. Eğer bu noktai nazar 
kabul edilecek olursa badema hiç bir encümen 
katiyen kanun teklif edemez. Binaenaleyh bu 
noktanın halli lâzımdır. 

RECEP B. ( Kütahya ) — Efendim, nizamna
mede bu hususta madde vardır, encümen teklif 
yapamaz. 

REÎS — Başka mütalea var mı efendim? Bir 
takrir vardır, onu okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Maliye encümeninin mazbatasının reye konıü-

masmı teklif ederim. 
Denizli 

Mazhar Müfit 
REÎS — Efendim, takriri malûmu âliniz olmak 

üzere okuttum. Şimdi reyi âlinize arzedeceğim. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi Maliye encümeni mazbatasını tensip bu
yurursanız okuyalım: 

[Maliye encümeninin mazbatası okundu] 
REtS — Okunan Maliye encümeni mazbatasını 

reyi âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul buyurulmuştur. 

Hariciye vekâletile Düyunu umumiye 1932 se
nesi bütçelerinde münakale yapılması hakkındaki 
kanuna rey vermeyen zevatın reylerini kullanma
larını istirham ederim. 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Ruznamemizde iki defa müzakereye tâbi olan 

maddelerin birincisini müzakere edeceğiz. 
3 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelle

rinin ilgası hakkında 1/403 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları flj 

REtS — ikinci müzakeresini yapıyoruz efen
dim. 

19 mayıs 1930 tarih ve 1625 numaralı kanunun 
ilgası hakkında kanun 

MADDE 1 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedelleri hakkındaki 19 mayıs 1930 tarih ve 
1625 numaralı kanun ilga edilmiştir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

fil-Birinci müzakeresi 18 inci inikat zaptın* 
dadır. 
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Heyeti umumiyesini reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 — Beynelmilel yardım ~bi?'liği mukavelesine 

bazı ilâveler yapılması hakkında 1/169 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası fi] 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Bu kanun 
lâyihası bir defa taknin usulüne tamamen mu
halif olarak yapılmıştır. Serlâvhası filan tarihli, 
filân numaralı, filân numaralı kanun filân tari
hinde neşredilip bir takım hikâye. Mesele 
nihayet bizim kabul ettiğimiz 1791 numaralı ka
nuna zeyildir. Bu, böyle olmak lâzımgelirken 
altı satırlık bir serlâvhası vardır. Baştan aşağı 
hikâye. 

İkincisi; bu kanun Beynelmilel yardım birliği 
mukavelenamesinin bir maddesine bir çok isim
lerin ilâvesine dair olduğuna göre o isimlere ait 
olan kısmın kanun halinde çıkmasına imkân yok
tur. Ne yapıyoruz? İşbu mukavelename tasdik 
olunmuştur diyoruz. Tasdik ettiğimiz mukavelena
menin içerisine isim koyarak ismi kanun olarak 
çıkarmağa lüzum yoktur. Şu takdirde taknin 
noktai nazarından filân tarih ve filân numaralı 
kanuna zeyildir demek lâzımdır. Kanunla kabul 
edilen mukavelenameyi tasdik eden Hükümet
lerin veya murahhasların isimleri zirde gösteril
miştir denmelidir. Yani burada Haşmetlû filân 
Kıral namına, filân, falan ve Türkiye namına 
Münir Bey diye kanun yapmak vaki olmamıştır. 

Üçüncüsü: Yine kanunun içerisinde hiç bir za
man kullanamadığımız ve hiç kimsenin kullanmı-
yacağı bir ifade vardır. Diyor ki: 

( Bilmem filân, filân Devlet murahhaslarının 
şerhlerinin tercümesinin de ilâvesine dair . . . ) 

Efendiler, Cemiyeti Akvama ait ve beynelmi
lel bir birliğin nizamnamesine taallûk eden mesele
nin heyeti mecmuası tercümedir. Yani orada filân, 
filân murahhasların dermeyan ettiği mütalealar 
tercüme de, maadaları tercüme değilmidir ki ter
cümesinin ilâvesine dair bir kayit koymuş olalım. 
Bu arzettiğim noktaların hepsi kanunun serlevha
sına lüzumsuz olarak, gayrikanunî ve gayriteamtilî 
şeklinde konulan kısımdır. Bundan maada bir ifa
de daha vardır. O da Brezilya, Mısır, ve Macar 
murahhaslarının . . . Demiş. Halbuki bakıyorum, 
kanunun içinde «Brezilya, Mısır, İspanya ve Ma
car» Binaenaleyh serlâhva kanunun muhteviya
tına uymryor. Üç Devletin şerhi yerine tatbikatta 
dört Devletin şerhi vardır. Yine bu bahsettiğim 
mahzur da serlâvhanm içindedir. Bu, tertip hatası 
olabilir. Fakat ne olursa olsun, Meclise arzolunan 
kanun, kabul edildikten sonra bir noktasının de
ğiştirilmesine imkân bulunmayan iradei milliyeyi 
ifade ettiği için bendenizce tertip hatalarını dahi 

fi] 45 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

kimsenin tashih etmeğe salâhiyeti yoktur. Çünkü o 
hatalan biz burada bulup göstermek ve dikkat 
gözümüzü açmak mecburiyetindeyiz. 

Bütün bu serlâvhaya ait olmak üzere bahsetti
ğim usul, kanun- ve madde hatalarına bir noktayı 

j da ilâve etmek lâzımgeliyor. O da - kanun bir 
' madde olduğu için söylenebilir. - Devletlerin isim
lerini sayarken Arnavutluk reisliği demişler, bil
hassa Hariciye vekili arkadaşımızdan sorarım. Ben
denizin bildiğime göre Arnavutluk cumhuriyet de
ğildir. Sonra İspanya kırallık değildir. Bu gün 
cumhuriyettir. Yani Arnavutluğu kırallıkken 
cumhuriyet, ispanyayı cumhuriyetken kırallık 
gösterirsek zannederim ki doğru bir şey yapmış 
olmayız. Bendeniz heyeti muhteremelerine bir 
takrir veriyorum. Tensip ederseniz işi kitabına 
uydurmak için Hariciye encümenimizin bu işi bir 
daha gözden geçirmesine karar verilmesini rica 
ederim (Muvafık sesleri). 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVPlK RÜŞTÜ B. 
(izmir) — Efendim, iptida işin mahiyeti nedir, 
arzedersem tamamen anlaşılacaktır. Meclisi Âli
den bir mukavele geçmiştir. Onda imzalar var, im
za koyan murahhaslar var. Bazılarının şerhleri 
var. Esas mukavele Büyük Meclisçe tasdik olun
muş, fakat bu şerhler ve murahhas imzalan bir 
çok mukavelelerde metinde mevzubahs olmadığı 
için bunda da olmayacak diye hatıra gelmemiş ve 
imzalar ve şerhler olmadan mukavele tasdik edil
miş. Bu defa teati olunacağı esnada Cemiyeti Ak
vamın bu işlere bakan bürosunda bunlann da lü
zumu söylenmiş. Tabiî bunlar kanunsuz kona
maz, oraya ne bir harf, ne bir virgül ilâve edile
mez. Bu maksatla bunlann ilâvesi için bu kanun 
lâyihası hazırlanmıştır. Bu sernameye gelince; ben
denizce de Refik Şevket Beyefendi gibi zeyil de
mekle iktifa etmek muvafıktır. Kendilerinden 
aynldığım nokta şudur. tSername gayrikanuni-
dir buyurdular. Sernameler hakkında bir kanun 
bilmediğimizden bizi af buyursunlar. 

REFtK ŞEVKET B. (Manisa) — Gayri teamü-
lîdir. 

Dr. TEVFlK RÜŞTÜ B. — Gayrikanunî ve 
gayriteamülî dediniz. 

Gayrikanunî kısmına işaret ettim ki bunu bile
mediğimize bağışlasınlar ve bir de bütün imzaların 
kanun metnine girmemesi lâzımgeldiğinde isabet
leri vardır. 

Kıralkğa gelince: İspanya kırallık şeklinde 
iken yapılmıştır. Değiştiremeyiz. Çünkü metni 
muahede ne ise öyle cereyan edecektir. Binaen
aleyh gerek isimlerin, şerhlerin kanun metninden 
çıkanlıp metnine merbut denilmesi ve gerek ser-
lâvhada falan numaralı kanuna zeyl denilmesi için 
lâyihanın Hariciye encümenine havalesini rica ede
rim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Arnavutluk 
Hükümeti o zaman kırallık mı idi? 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. 
(izmir) — Kanunda nasıl yazılı ise öyledir efen-
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dim. 
REÎS — Efendim, Hariciye vekili Beyefendinin 

teklifleri üzerine kanunun Hariciye encümenine 
havalesini tensibi âlilerine arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 — Paride imzalanan otomobil seyrüseferine 
müteallik beynelmilel mukavelenamenin tasdiki 
hakkında 1/5 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Hariciye encümenleri mazbataları fil 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? ( Yoktur sesleri ). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 nisan 1926 tarihinde Fariste imzalanan oto
mobil seyrüseferine dair beynelmilel muka

velenamenin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — 11 teşrinievvel 1909 tarihli mu

kaveleyi tadilen 24 nisan 1926 tarihinde Pariste 
imza olunan « otomobil seyrüseferine dair bey
nelmilel mukavele » tasvip olunmuştur. 

REtS — Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun ahkâmını ioraya 
İcra Vekilleri memurdur. I 

BEİS — Mütalea var mı efendim? Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ] 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BEİS — Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yalnız müsaadei âlinizle bir şey arzedeceğim. 
Bu kanunun ikinci maddesile üçüncü maddesi 
arasında takdim, tehir olmuştur. Kanunun « bu 
kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri memur
dur » şeklindeki ikinci maddesini üçüncü madde 
olarak değiştiriyoruz. Buna nazaran üçüncü mad
de ikinci, ikinci madde de üçüncü olmuştur. 

6 — Türkiye Cümhuriy etile Belçika Hükümetli 
arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tas-\ 
diki hakkında 1/354 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? ( Yoktur sesleri ). Mad
delere geçilmesini kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

fi] 44 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

f2] 46 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

I Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasmda akit 
ve imza olunan ikamet mukavelenamesinin 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Hükümetimizle Belçika Hükü

meti arasında 30 temmuz 1931 tarihinde Ankara-
da akit ve imza olunan ikamet mukavelenamesi 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Hariciye 
vekili Bey arkadaşımızdan bir sual soracağım. 
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir deniliyor. 
Halbuki muahedenamenin 12 nci maddesinde «bu 
muahedename, tasdiknamelerin teatisi tarihinden 
bir ay sonra mevkii meriyete girecektir» denili
yor. Kanunun tarihi neşrinden itibaren mevkii 
meriyete girmesi bu madde ile bir tearuz teşkil 
eder mi, etmez mi? Lütfen bu hususta izahat 
versinler... 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. 
(İzmir ) — Tearuz varit değildir. Çünkü kanunun 
neşri tarihinden muteber olmasındaki kayitten 
maksat, mukavelenin olduğu gibi kabul edilerek 
bir ay sonra tatbika konabilmesini teminden iba
rettir. 

REÎS — Başka mütalea var mı efendim? (Ha
yır sesleri). 

İkinci maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . ka
bul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
7 — Türkiye Cümhuriyetile îtalya Hükümeti 

arasında aktedilen itilâfnamenin tasdiki hakkında 
1/471 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Mil
lî Müdafaa encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki ada 
ve adacıkların ve Bodrum körfezi karşısın
daki adanm ciheti aidiyeti hakkında îtal

ya Hükûmetile aktolunan itilâfname 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Anadolu sahilleri ile Meis adası 

[1] 47 numaralı ynatbua zaptın tonuna mer
buttur. 
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arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi 
karşısındaki Kara adanın ciheti aidiyetini tesbit; 
ve mezkûr ada ve adacıkları ihata eden kara sula
rını tahdit zrmnmda îtalya Kıralhğı ile 4 kânunu 
sani 1932 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan iti-
lâfname kabul ve tasdik edilmiştir. | 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . ka- j 
bul edilmiştir. j 

MADDE 2 —- Bu kanun neşri tarihinden mute-, 
berdir. 

EEÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasrna Hariciye 

vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . ka

bul edilmiştir. 
Birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Reylerin neticesini arzediyorum. 
Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolos

luk memurlarının temsil tahsisatlarına zam yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihası için (193) zat reye 
iştirak etmiştir. Bir tane müstenkif olmak üzere 
kanun (192) reyle kabul buyurulmuştur efendim. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Pazartesi saat 14 te içtima etmek üzere 
celseye nihayet veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 15,10 

Tashih 

19 uncu inikat zaptının 7 nci sayıfasımn 2 nci r'.iUuumun 28 
ibaresi, (kabul edilmemiştir) suretinde tashih edilecektir, 

inci salınndaki ( kabul edilmiştir ) 

Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarının temsil tahsisat
larına zam yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 

Aza a dedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

317 
193 
192 

0 
1 

123 
1 

/ Kabul edenler J 

Muslihittin Abdullah B. «Muzaffer B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğkı Halit B. 
îhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit. H. 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
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İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
NabfcjRıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kazım Pş. 
Zülfü B . ' 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâzü 
Ahmet Saffet B. 
Hüseyin B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Al i oğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakla B. 

İstanbul 
Vli Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Sadettin Rıza B. 
Faşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kamil B. 
<âzrm Pş. 
ivitap^ı Hüsnü B. 
\femet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Kars 
Saha Tali B. 
Faik B. 
VTemct Nazif B. 
üınor Kâmil B. 

Kastamonu 
\li Rıza B. 
Halil B. 
tasan Fehmi B ; 

Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
\hmet Hilmi B. 

Ahmet Tcvfik B. 
Ooşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Vfemet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Imtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Keınalettin B. 

Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
\hmet Hamdi B. 
Haydar B. 
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Sıra No 4 2 
Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk memurların
dan temsil tahsisatı alanların maaşlarına yapılacak zam-
aime ve Hariciye vekâletile Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçelerinde 30 000 liralık münakale yapılmasına dair 1/474 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

B. İM. M. Yüksek Reisliğine 

7". C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 2S-X//-1932 
Sayı: 6J3209 

Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarımızdan temsil tahsisatı olanların 
maaşlarına yapılacak zamaim ve Düyunu umumiye Bütçesinden 30 000 liranın tenzili ile 
Hariciye vekâleti bütçesine ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 19-12-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
İsmet 

Suret 

Sovyet Hükümeti ahiren diplomatlar da dahil olduğu halde Rusya dahilinde bulunan bilû
mum ecanibin her türlü havayici zaruriyelerini dolar ile tedarik eylemelerine karar vererek bu 
kararını tebliğ eylemiştir. 

Bazı Devletler ve bilhassa ingiltere ve Fransa sefirleri bu karara karşı itirazatta bulunmuş
lar ise de bu itirazları Soviyetlerce nazarı dikkate alnnnamıştır. 

Dost bir Devlet olan. Sovyetlerin ittihaz eyledikleri bu kararı tamamen dahilî bir iş telâkki 
eden vekâletimiz sair Devletler süferasmın bir netice vermemiş ve vermeyecek olan bu itiraz ve 
müracaatlarine elçimizin iştirakini muvafık bulmamışıtr. 

Sovyet Rusya dahilinde en küçük ihtiyaç maddeleri bile pek güçlük ve yüksek bedeller ile te
darik edilmekte iken şimdi de bu ihtiyacatın dolar ale tedariki mecburiyeti memurlarımızı aldık
ları muhassasat ile geçinemiyecek bir vaziyete duçar eylemiştir. 

Memurlarımızın maruz kaldığı bu sıkıntılı vaziyetlerinin mümkün olduğu kadar izalesi ve 
kendilerine burada ikamet imkânlarının temin edilebilmesi için en âcil bir tedbir olmak üzere 
temsil tahsisatları beş liraya kadar olanların bu tahsisatlarına dört misli ve temsil tahsisatları 
beş liradan fazla olanların bu tahsisatlarına üç misli zam icrası zarurî görüldüğünden kânunu
saniden itibaren malî sene sonuna kadar beş ay için senei haliye bütçesinin 401 inci faslına 
otuz bin liranın; 

Milletler Meclisine girmemiz dolayısile meclisin masarif atına senelik iştirak hissemizden bu 
senenin kânunusanisinde verilmesi muktazi tahsisata karşılık olmak üzere 416 ncı faslın birinci 
maddesine yüz kırk bin liranın; 

Yakında memleketimizi ziyaret edecek olan Afganistan kiralı Hazretlerinin biraderlerile senei 
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maliye nihayetine kadar gelecek olan sair ecnebi misafirlerin izaz ve ikramları için İran Hariciye 
vezirinin memleketimizi ziyareti ve yeni tayin edilen ecnebi sefirler münasebetile ihtiyar olunan 
masraflardan dolayı tahsisat kalmamış olan 417 inci faslın birinci maddesine elli beş bin liranın; 

Bu sene içinde Londrada içtima eyleyecek olan beynelmilel iktisadî konferans ile Cenev de 
toplanacak olan silâhları kaldırma konferansına ve. Cemiyeti akvamın Hükümetimizi aza intihap 
eylediği on dokuzlar komitesine iştirak eyleyecek olan heyeti murahhasalarımızın yol masraf
ları ile yevmiyelerine karşılık olmak üzere 421 inci faslın birinci maddesine yetmiş beş bin lirannı 
ki ceman üç yüz bin liranın senei hal iye bütçesinin salifülârz tertiplerine zammına muktazi mu
amelenin ifasına ve dünyayı saran iktisadî buhrandan dolayı hemen bütün memleketlerde ge
çinme şeraitinde husule gelen ani tahavvülîer ve ekseri devletlerin paralarına cebrî kurs vazı sure-
tile ihdas eyledikleri vaziyetlere karşı bir tedbiri ihtiyatî olmak ve memurlarımızın maruz kaldık
ları malî vaziyeti korumak üzere esasına halel getirilmeksizin 26 - 7 - 981 tarihli ve 1543 nu
maralı kanuna merbut cetvelde yazılı temsil tahsisatlarının derece ile mukayyet olmaksızın ha
riçteki memurlarımıza tevziinin vekâlete bırakılmasına mecburiyeti katiye hâsıl olduğundan ge
rek bu hususta gerek Rusyadaki memurlarımız hakkında ihzar olunan kanun lâyihasının 
!•'>. M, M. sine arzına yüksek müsaadelerini istirham eylerim efendim. 

Hariciye vekili 

Maliye vekilliğinin 19-XTI-1932 tarihli tezkeresi suretidir 

30 - XI -1932 tarihli Hariciye vekâletinin Hazineye havale huyundan tezkeresi ve ilişik kanun 
lâyihası mütalca edildi: 

Yukarıda arzedilen tezkerede Sovyet Hükümeti tarafından ittihaz ve bilûmum ecnebilerin >ha-
vayici zaruriye!erine tatbik edilen dolar tediyesi mecburiyeti dolayısile oradaki elçilik ve konso
losluk memurlarının maruz kaldıkları geçinme sıkıntılarını tahfif için tahsisatlarına üç ve dört 
misli zam icrası lüzumundan bahsedilmiş ve bu maksadı teminen bir taraftan bir salâhiyeti ka
nuniye istihsali ve diğer cihetten de 30 000 liralık bir munzam tahsisatın 401 inci fasla ilâvesi 
istenildiği gibi Milletler Meclisine iştirak hissesi ve yakında memleketimizi ziyaret edecek olan 
bazı ecnebi zevatın izaz ve ikramları ve beynelmilel iktisat ve silâhları bırakma konferanslarına 
ve 19 1ar komisyonuna iştirak için lâzımgelen tahsisatın ilâvesi istenildiği ve ayni zamanda 
dünya iktisadî buhranı dolayısile her memleketin aldığı döviz tedbirlerine karşı hariçteki me
murların vaziyetini korumak üzere esasına halel gelmemek üzere 1543 numaralı kanuna merbut 
cetvelde yazılı tahsisatların derece ile mukayyet olmaksızın tevzii salâhiyetinin Hariciye vekâle
tine verilmesi için yukarıda arzedilen kanun lâyihasına bir madde ilâve edildiği görülmüştür, 

Rusyada tatbik edilen muamele ve orada hikâye edilen pahalılık dolayısile bu memleketteki 
memurların sıkıntılarını izale etmek yolundaki teklife Hazinece de iştirak edilmekte ve ancak 
l)iı karar ve tatbika karşı esasen bazı Devletler tarafından itiraz edilmesine ve bu itirazların 
ileride müsbet bir neticeye isalı de melhuz bulunmasına binaen lâyihai kanuniyede teklif edilen 
üç ve dört misli tahsisat zamlarının zaruretin devamı haline hasrı ve mecburî dolarlar mubayaa 
keyfiyetinin kaldırılması halinde eski vaziyetin iadesi imkânının vekâleti müşarileyha salâhi
yeti dahilinde muhafazası daha faydalı ve Devlet menfaatine daha uygun olacağından mezkûr 
maddenin bu esasa göre tadilinin teklifi Hazinece muvafık görülmüştür. 

Bu esasın istilzam ettiği tahsisat ilâvesinin ancak bu lâyihanın kabulünden sonra mevzubahs ola
cağından buna müteallik münakale salâhiyetini ikinci madde olarak lâyihaya ilâvesi daha münasip 
görülmüştür. 

Tezkerede bahsolunan diğer tahsisatı munzamınalar umumî münakale lâyihasında nazarı itibara 
alındığından bu kısımdan ayrılmıştır. 

1543 numaralı kanuna merbut cetvelin Hariciye vekâletince istenildiği şekilde tadil ve tatbikma 
salâhiyet hususundaki teklife gelince: Bu şekil teadül kanununun esas ve ruhunu ihlâl etmek itibarile 
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Hazinece muvafık gbriilmmekte ve hâdiselerin tecellilerine göre tedbirlerle memurlar vaziyetlerinin 
muhafazası mümkün ve daha doğru olacağından bu noktadan sarfı nazar buyurulmasını ve tadilen 
Hazinece tanzim olunan ilişik kanım lâyihasının Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasını arz ve 
istirham eylerim efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdülhalik 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. & M. M. 
M. No. 38 i - l - 1933 

Esas No. 1/474 

Yüksek Reisliğe 

Stevyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarından temsil tahsisatı alanların ma» 
aşiarana yapılacak zamaime ve Hariciye vekâletile düyunu umumiyenin 1932 senesi bütçelerinde 
30 000 liralık münakale yapılmasına dair İcra Vekilleri Heyetinin 19 - XII - 1932 tarihli içti-
maında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 28 - XII - 1932 tarih ve 6/3029 
numaralı tezkeresile encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Hariciye vekili Beyefendinin hu-
zurile tetkik ve müzakere olundu. V - • 

Rusyada ihtiyaç, maddelerinin' pahalılığından başka Sovyet hükümeti tarafından verilen karar 
üzerine diplomatlar da dahil olduğu halde ecanibin havayici zaruriyelerini dolarla tedarik eyle
meğe mecbur tutulmaları oradaki memurlarımızın aldıkları maaş ve temsil tahsisatile geçinmelerini 
pek müşkül bir hale koymuştur. Memurlarımızın malî sıkıntılannm mümkün olduğu kadar izalesi 
için Hükümetçe hazırlanan kanun lâyihası encümenimizde tetkik edilmiş ve kanunun tatbik müd
detinin 1932 malî senesi nihayetine kadar devam etmek üzere takyidi ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 
Lâyihanın muaddel şekli Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis vekili Bu M. M. Aza Aza Aza Aaza 
Konya Erzincan Bursa Çorum Edirne Erzurum 

7İT. Hüsnü - Aziz Dr. Galip Mustafa Fcâk Âsim 

Aza Aza Aaza Aza 
Kayseri Sivas Yozgat Rusya Hükümetince ahiren ittihaz olunan karar 

A. Hümi R^sim 8. S\rr% dolayısile memurlarımız hakkında bir tetbir alın
ması lâzımgelip gelmediğinin 1933 muvazenei 
umumiye kanunu lâyihasile düşünülmesi ve bina

enaleyh lâyihanın tehiri fikrindeyim 
İsparta 

Muharrem 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sovyet Rus yada- bulunan elçilik- ve konsolos
luk memurlarımızdan temsil tahsisatı alan-
lartn maaşlarına yapılacak zamaim ve Düyu
nu umumiye bütçesinden 30 000 Uranın ten
zili ile Hariciye vekâleti bütçesine ilâvesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sovyet Rusyada bulunan elçilik 
ve konsolosluk memurlarımızdan temsil tahsisatı beş 
liraya kadar olanların bu tahsisatlarına dört misle 
ve temsil tahsisatları beş liradan fazla olanların bü 
tahsisatlarına üç, misle kadar zam icrasına Hriciye 
vekili mezundur. 

MADDE 2 — Düyunu umumiye bütçesinin 195 
inci faslına mevzu tahsisattan 30 000 lira tenzil edi
lerek Hariciye vekâleti bütçesinin 401 inci faslına 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4— Bu kanunun hükümlerini icraya 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

19 -XI I - 1932 

Bş. V. 
İsmet 

* Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. Mal. V. 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. 

Dr T. Rüştü 
Na. V. 
Hilmi 

G. I. V. 

M. Abdülhalik 
Ik. V. 

M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

Dr. Reşit Galip 
S. I. M. V. 
Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk 
memurlarının temsil tahsisatlarına zam ya

pılması hakkında, kanun lâyihası 

MADDE J — Sovyet Rusyada bulunan elçilik 
ve konsolosluk memurlarından beş liraya kadar 
temsil tahsisatı olanların temsil tahsisatlarına 
dört ve beş liradan fazla olanların bu tahsisatla
rına üç misle kadar zam icrasına Hariciye vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — 1932 malî senesi düyunu umu
miye 'bütçesinin 195 inci faslından 30 000 lira 
tenzil edilerek Hariciye vekâleti bütçesinin 40 i 
inci faslına nakledilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 kânunusani 1933 
tarihinden 31 mayıs 1933 tarihine kadar ıtatbik 
edilmek üzere neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Hariciye ve Mali ve vekilleri memurdur. 



Sıra No 4 3 
Vozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Belediye vergi ve re
simleri kanununun 6 ncı maddesindeki apartıman kaydinin 

tafsiri hakkında 4/41 numaralı takriri ve Dahiliye , Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediye vergi ve resimleri kanununun a itin c maddesinde dükkân, mağaza, otel, han, kahve, 
kıraathane, apartıman, hamam, salhanelerden ve umuma acık sair mahallerden alınacak tanzifat 
vergisi, beşinci madde mucibince tekarrür ettirilecek verginin lâakal rubu miktarı zammedilmek 
üzere iki misle kadar tezyit olunabilir diyor. Bu maddedeki apartıman kaydı akar olmak üzere yapıl 
mis ve umuma acık mahallere münhasır olduğu halde apartıman tarzında yapılmış ve sahibinin iskâ
nına mahsus binanın tarzı inşası dolayısile apartıman kaydından bilistifade belediyece bunun da 
akar telâkkisile iki kat resme tâbi tutulduğu cihetle keyfiyetin tefsiri için bu takririmin ait olduğu 
encümene havalesini rica eylerim efendim. 11 - XII - 1932 

Yozgat 
- - • . • = • • • • " H. Sırrı 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. n. M. M. 
Dahiliye encüm eni 
Karar No. 1 
Esas No. 4/41 

Yüksek Reisliğe 

Apartıman tarzında inşa edilip mesken sıiretile kullanılan binalardan (423) numaralı belediye 
vergi ve resimleri kanununun 6 ncı maddesi mucibince vergi talep olunduğundan kanunda zikro-
lunan apartıman kelimesinin tefsiri talebine dair Yozgat mebusu muhteremi Süleyman Sırrı Bey 
tarafından verilip encümenimize havale buyurulan 11 - XII -1932 tarihli takrir Dahiliye vekâleti 
mümessili vekâleti müşarileyha müsteşarı Hilmi Beyefendi hazır olduğu halde müzakere olundu: 

Apartıman kelimesinin teamülî manası akar olmak üzere inşa edilmiş bir kaç daireli binalar 
olmasına ve bu binalar dahilinde müteaddit aileler sakin bulunmasına göre hizmet mukabili 
olarak alınmakta olan tanzifat resminin, fazla hizmeti istilzam eden bu nevi binalardan, bele
diye vergi ve resimleri kanununun (6) ncı maddesi mucibince fazla olarak alınması tabiîdir. 

Apartıman tarzında inşa edilmiş olup sahibinin veya her hangi bir ailenin hususî meskeni ha
linde istimal olunan binaların tabiî olarak mesken telâkki edilerek (5) inci madde hükmüne 
tâbi tutulması icap eder. Takrir sahibinin şifahî ifadesine nazaran apartıman tarzında inşa edil
miş binaların her dairesinden belediyece (fi) ncı madde hükmünce ayrı ayrı vergi alınması doğ
ru olmadığına ve arzoltman teşrihata binaen maddede tefsire muhtaç bir cihet görülnıeyip 
ancak yanlış tatbikat hususunda Hükümetin nazarı dikkatinin celbine 22 - XIL -1932 tarihinde 
karat' verildi. 

26 - XII -1932 

ı ' : 
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Havalesi mucibince t ak r i r işbu mazbata ile birl ikte Malive encümenine tevdi olunur. 

Dahiliye 
Tekini; 

Cemil 
Aza 

kars 
Balta T 

E. 
ısı 

ali 

Rs. M. M. 
(Çanakkale 

Hük 
Aza 

Rize 
Esat 

rü 

Ka. 
Burdur 

HalU 
Aza 

tölâziz 
Hüseyin 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Aza 
Samsu n 
Zühfü 

Aza 
Giresun 

A. Münir 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye t ne itmeni ,7/ XIf - 1W2 
Mazbata No. W 
Esas No. i/ i I 

Yüksek Reisliğe 

26 şubat 1340 tarihli belediye vergi ve resimleri kanununun 6 ncı maddesindeki apart ıman kay di
nin tefsiri hakkında encümenimize ınuhavvel Yozgat mebusu .Süleyman Sırrı Beyin takrir i ve bu baptaki 
Dahiliye encümeni mazbatası Dahiliye vekâleti taraf ından gönderilen mahsus memuru hazır olduğu 
halde müzakere ve tetkik edildi. 

Takri r mündericatı kanunun altıncı maddesindeki apart ıman kaydi akar olmak üzere yapılmış ve 
umuma açık mahallere münhasır olduğu halde apar t ıman tarzında ve sahibinin iskânına mahsus bina
ların tarzı inşaları dolayısile apar t ıman kaydinden. bilistifade belediyece akar telâkkisile iki kat resme 
tâbi tutulduğu cihetle apart ıman kaydinin tefsiri talebini muhtevi bulunmaktadır . 

Mezkûr kanunun fi inci maddesinde, belediye hududu dahilindeki evlerden azamî olarak alınacak 
tanzifiye vergisinden bahsedilmekte ve 6 ncı maddesinde ise « dükkân, mağaza, otel, han, kahve, kıra
a thane, apar t ıman, hamam, salhanelerden ve umuma açık sair mahallerden alınacak tanzifat vergisi 
f) inci madde mucibince tekar rür ettirilecek verginin lâakal rubu miktarı zammedilmek üzere ik! 
misli kadar tezyit olunabilir. .Bu vergi, sahiplerinden alınır. Boş kaldıkları müddetçe tanzifat ver
gisi alınmaz » diye yazılı bulunmasına ve işbu madde apar t ımandan alınacak tanzifiye vergisini evler
den alınacak tanzifiye vergisinden sarahaten ayırarak munzam vergiye tâbi kılmasına mebni apart ı -
manlarm evler gibi vergiye tâbi olmasına tefsir yol ile gitmenin imkânı kanunisi olmadığına eneii-
menimi/.ce kanaat hâsıl olmakla havale mucibince Bütçe encümenine tevdi kılındr. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Bayazıt Bayazıt İsparta Manisa Balıkesir Balıkesir 

ihsan İhsan Kemal Turan Tahir Enver Pertev 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bul re enenmeni 

M. No. M :> - 1 - //>.M 
Esas No. 4/il 

Yüksek Reisliğe 

Belediye vergi ve resimleri kanununun (i ncı. maddesindeki apar t ıman kaydinin tefsiri hak
kında Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin takrir i Dahiliye ve Maliye encümenlerinin mazbata-
larile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere olundu. 



Belediye vergi ve resimleri kanununun beşinci ve altıncı maddeleri meskenler için daha ha
fif ve diğer akarlar arasında sayılan apartımanlar için daha ağır bir mükellefiyet esası vazet
miş olup «30 teşrinisani 1931 tarih ve 1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanununa müzey-
yel 1996 numaralı kanunun birinci maddesinde apartımanların ve muhtelif kısımlara ayrılara^ 
apartıman gibi istimal edilen binaların bizzat sahibinin ikamet ettiği daire veya kısımların 
meskenden madut olacağı tasrih edilmesine nazaran apartımanların sahipleri tarafından mesken 
olarak kullanılan kısımlarının belediye vergi ve resimleri mükellefiyeti noktasından mesken ad
dedilmesi zarurî görülmüş ve muhtacı tefsir bir- cihet olmadığına müttefikan karar verilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis vekili 
Konya 

K. Hüsnü 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Bu M. M. 
Erzurum 
Aziz 

Aza 
Yozgat 

S. Stm 

Aza 
İsparta 

Mükerrem. 
Aza 

Manisa 
M. Turgut 

Aza 
Erzurum 

Âsim 
Aza 

Sivas 
Reisim 

Aza 
Çorum 

Mustafa 
Aza 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 
Aza 
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Sıra NQ 45 
Beynelmilel yardım birliği mukavelesine bazı ilâveler yapıl
ması hakkında 1/169 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 

encümeni mazbatası 

i* T. C. 
Başvekâlet 21-XI-1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4089 j 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

22 -V-1930 tarih ve 1620 numaralı ( Beynelmilel yardım birliği ) mukavelenamesine bazı 
ilâveler yapılması hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
15 - XI -1931 tarihli içtima nda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Milletler arasında teşriki mesaiyi inkişaf ettirmek gayesine müteveccih olarak Akvam Cemiyeti 
delâletile afet vukuunda musibetzede halka muavenet için beynelmilel bir birlik teşkili maksadile 
4 - 1 2 temmuz 1927 tarihinde Cenevrede inikat eden beynelmilel konferansta tanzim ve murahha
sımız tarafından 17 kânunuevvel 1927 tarihinde imza edilip Büyük Millet Meclisince de 22-V-1930 
tarihinde ve 1620 numara tahtında tasdik ve 3-VI-1930 tarihinde neşrolunan « Beynelmilel yardım 
birliği mukavelesi » nin mukaddemesinde işbu mukavelenameye iştirak eden devletlerin ve murah
hasların isimleri ile 21 inci maddesinin sonunda imza eden murahhaslardan Brezilya ve Mısır ve 
Macar murahhaslarının şerhleri mezkûr bulunmamasına ve bilâhare Akvam Cemiyeti Kâtibi Umumi
liğinden gönderilen ayni mukavelenin diğer yeni bir nüshasında, mukaddemede iştirak eden devlet
lerin ve murahhaslarının isimlerile 21 inci maddenin sonunda Brezilya ve Mısır ve Macar 
murahhaslarının şerhleri münderiç bulunmasına mebni iştirak eden devletlerin ve murahhasları
nın isimleri ile 21 inci maddenin sonunda imza eden murahhasların isimlerinin ve bu murahhaslardan 
Brezilya ve Mısır ve Macar murahhaslarının şerhlerinin musaddak metnin ikmali için, mukavelenin 
marülarz aksamına ilâvesine lüzum olduğu aşikârdır. 

Bu sebebe binaen bu ilâvelerin de bir an evvel tasdikma tevessül buyurulmasım is.irham eylerim 
efendim. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , 
Hariciye encümeni o-j VJJ 7 0 V 9 

Karar No. 3 
Esas No. 1/169 ' ' . ' . • ' ; • " 

Yüksek Reisliğe 

Beynelmilel yardım birliği mukavelesine bazı ilâveler yapılması hakkındaki kanun lâyihası tetkik 
edildi. 

Encümenimiz 1930 senesinde Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilen bu mukaveleye yapı
lacak ilâveleri muvafık ve tasvibe şayan gördüğünden Büyük Meclisin tasdik ve tasvibine arzedil-
miştir. 

Reis M. M. Kâ. Aza ' Aza Aza Aza 
Siirt Bolu Tstanbul Kocaeli Erzincan 

Mahmut Falih Jlıfkı Salâh Cimcoz İ. Süreyya Saffet Ziya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

/ - 12 temmuz 1927 tarihinde V ene, v rede içtima eden beynelmilel konferansta kabul olunarak 
Büyük Millet Meclisince 22 - V - 1930 tarihinde ve 1620 numara tahtında tasdik ve 3 - VI - 930 
tarihinde de neşrolunan ( Beynelmilel Yardım Birliği mukavelenamesi ) nin mukaddeme sine, işti
rak eden devletlerin ve murahhaslarının isimleri ile 21 inci maddesinin sonuna, imza eden murah
hasların isimlerinin ve bunlardan Brezilya, Mısır ve Macar mureihhaslarının şerhlerinin tercüme

sinin de ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE .1 — Cenevrede 4 - 12 temmuz 1927 tarihinde içtima eden beynelmilel konferansta 
kabul olunarak Büyük Milet Meclisince 22 - V - 930 tarihinde ve 1620 numara tahtında tasdik 
edilmiş bulunan 12 temmuz 1927 tarihli mukavelenamenin mukaddemesine: (Arnavutluk Reisi
cumhuru, Almanya Reisidevleti, Haşmetlû Belçikalılar kiralı hazretleri, Brezilya müttehit dev
letleri reisi, Haşmetlû büyük Beritanya ve irlanda ve Maverayı ebhar Beritanya arazisi kiralı 
ve Hindistan imparatoru hazretleri, Haşmetlû Bulgarlar kiralı hazretleri, Kolombiya Reisicum
huru, (Jûba Reisicumhuru, Danziğ serbest şehri namına Lehistan Reisicumhuru, Haşmetlû Mısır 
Kiralı hazretleri, Ekvator Reisicumhuru, Haşmetlû İspanya Kiralı hazretleri, Fenlfmdiya Reisi
cumhuru, Fransa Reisicumhuru, Yunanistan Reisicumhuru, Guatemala Reisicumhuru, Fehametlû 
Macaristan (luvernörü, Haşmetlû İtalya Kiralı hazretleri, Letonya Reisicumhuru, Fehametlû Mo
nako prensi hazretleri, Nikaraguva Reisicumhuru, Peni Reisicumhuru, Lehistan Reisicumhuru, 
Portekiz Reisicumhuru, Haşmetlû Romanya Kiralı hazretleri, Sen marino cumhuriyeti Naip ka-
pitenleri, Çekoslovakya Reisicumhuru, Türkiye Reisicumhuru, Uruğuvay Reisicumhuru, ve Vene
züella müttehit devletleri Reisi ) isimlerinin ve 

( Arnavutluk Reisi: 
Paris Maslahatgüzarı Müsyü Libohova 'yi, 

Almanya Reisi Devleti: 
Almanya Salibiahmer reisi sanisi mütekait kaymakam P. Draudt'u, 
Mesai nezareti müşaviri Madam J. Dünner'i, 
Dahiliye nezareti müşaviri Doktor F . Ruppert'i, 
Hariciye nezaretinde Orta elçilik müsteşarı Doktor G. Scheller'i; 

Haşmetlû Belçikalılar Kiralı Hazretleri: 
Belçika Salibiahmer umumî muhasibi Meclisi Ayan azasından Müsyü A. François'yi; 
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Brezilya Müttehit Devletler Reisi: 

İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü Raoul de Rio 
Branco 'yu; 

Hasmetlû Büyük Beritanya ve irlanda ve Maverayi Ephar, Britanya arazisi Kiralı, Hindistan 
imparatoru Hazretleri: 

Hindistan için: 
Hindistan İmparatorluğunun Londra Yüksek komiseri Sir Atul Chandra Chatterjee'yi; 

Hasmetlû Bulgarlar Kiralı Hazretleri: 
Bulgar Salibiahmeri komitesi azasından Müsyü Stephan Laftchieff'i; 

Kolombiya Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas Orta elçi Doktor Antonio Jose Restrepoy'u; 

Küba Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahlıası fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü G. De 

Blanck' i, 
Lehistan Reisicumhuru: 

Danziğ serbest şehri için: 
Varşova Devlet hrfzıssıhha mektebi müdürü sabık nazırlardan Dr. W. Chodzko, yu; 
Danziğde Salibiahmer kâtibiumumisi D. Ferber, i. 

Hasmetlû Mısır Kiralı Hazretleri: 
Cenevre konsolosu Ahmet el Kadry Bey' i, 

Ekvator Reisicumhuru: 
Roma maslahatgüzarı Müsyü F. Guarderas' i, 

Hasmetlû ispanya Kiralı Hazretleri: 
Bren maslahatgüzarı Müsyü L. Quer Boule' yi, 

Fenlândiya Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas Müsyü Roudolf Holsti' yi, 

Fransa Reisicumhuru: 
Hariciye nezaretinde Akvam Cemiyeti Fransa servisi şefi orta elçi Kont Bertrand Clauzel' i., 

Yunanistan Reisicumhuru: 
isviçre federal meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü V. Denderamisi' i, 

Guatemala Reisicumhuru: 
Müsyü J. Castoneda'yi, 

Fahametlû Macaristan Guvernörü: 
Macaristanın Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhası mukim elçi Müsyü P. De Hevesy 

de Heves'i, 
Haşmetlu italya Kralı Hazretleri: 

Kırallık ayan azasından Asaletlû Giovanni Giraolo'yu, 
Meclisi Mebusan azasından Asaletlû Stefano Cavazzoni'yi; 

Letonya Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas Müsyü Oh. Duzmans'ı; 

Fahametlû Monako Prensi Hazretleri: 
Cenevre Konsolos muavini Müsyü Rodolphe Elles'i; 

Nikaragua Reisicumhuru: 
Fransa Reisicumhuru nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü F. Medina'yı; 
Peru Reisicumhuru: J 

Roma Maslahatgüzarı Müsyü Victor Gon&ales Olaechea'yı; 
Lehistan Reisicumhuru: 

Varşova Devlet Hrfzıssıhha mektebi müdürü sabık nazırlardan Doktor W. Chodzko 'ya; 
Portekiz Reisicumhuru: 

isviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalade murahhas ve orta elçi Müsyü A. M. Bartho-
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lomeıı Ferreira, yi, 

Haşmetlû Romanya Kiralı hazretleri: » 
Akvam cemiyeti nezdinde daimî murahhas ve İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 

murahhas ve orta elçi Müsyü N. P. Comnene, i 
Senmarino Cumhuriyeti Naip Kapitenleri: 

Cenevrede İtalya konsolos muavini Müsyü Fr. Paolo vanni Archirafi, yi 
Çekoslovakya Reisicumhuru: 

Akvam cemiyeti nezdinde daimî murahhas ve isviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas ve orta elçi Müsyü Ferdinand Veverka, yi 

Türkiye Reisicumhuru: 
İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Menıet Münir Bey, yi 

Uruğuvay Reisicumhuru: 
İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü E. Buero, yu 

Veııezoillâ müttehit devletleri Reisi: 
Bern nıaslahatküzarı O. Baptista Cenevre konsolosu Müsyü Branesyo J. Duarte, yi 

Murahhasları olarak tayin etmişlerdir. ) 

Fıkralarının ve 
(Arnavutluk : 
Almanya : 

Belçika 
Berezilya 

Hindistan 
Bulgaristan 
Kolombiya 
Küba 
Serbest danziğ 
Mısır : 

Ekvator 
İspanya 

Fenlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
Guatamala 
Macaristan 

İtalya 

Letonya 

21 inci maddenin sonuna da: : 

M. Libohova 
Draudt 
Ruppert 
Dr. Dünner 
Dr. Schellert • ; •; 
A. François 
Raoul De Rio Branso 
(İşbu imza, Brezilya parlâmentosunun tasvibine muallâk olarak vazolunmuştur). 
Atul C. Chatterjee 
S. N. Laftchieff 
A. J. Restrepo 
G. De Blanch 

şehri : Chodzke, Di1. Ferber 
Ahmet El Kadry 
(Mısır Hükümetince, hissei iştirakini tesbit eden İcra komitesi kararının bilâhare 
kabulü kaydi ihtirazisile). 
F . Guarderas 
Cuis Quer Boule • 
( Tasdik olunmak kaydi ihtirazigi ile ) 
Rudolf Holsti ; • . ' • ' ' " 
Clauzel 
V. Dendramis 
Jese Castaneda M. 
( Zirde vaziülinıza Macaristan murahhası işbu mukavelenameyi imza ederken, 
Hükümeti namına, işbu mukavelenamenin 10 uncu maddesinde münderiç bulu
nan en müsait muafiyet ve kolaylıkların Macaristanda husulüne tevfikan kabul 
olunan siyasî memurların mazhar oldukları ne harici ezmemleket hukukun re ne 
de diğer hak ve masuniyetleri istilzam etmediğini beyan eder ) 
Paul De Hevesy 
Giovanni Ciraolo , . i i . 
Cavazzoni Stefano 
Charles Düzmans 
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Monako : R. Elles , ' ' 
Nikaragua : F. Medina 
Peru : Victor Gonzalez Olechea •» '"' ' • 
Lehistan ,: öhodzko 
Portekiz : A, M. Bartholomeu Ferreira 
Romanya : N. P. Commene ' 
Sen Maren : Fr. Paulo Vanni Arclıerafi 

(Jekoslovakya : Ferdiııaııd Veverka ' ' . , - - , 
Türkiye : Menıet Münir Bey - . 
Uruguvay : E. E. Buere 
Venezüella : üetavio Baptista F. J. Duarte) 
İmzaların ilavesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

M'A DDK 2 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

M AD DR 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
15 - II - 931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. îk. V. S. I. M. V. 
Esat JI ilmi M. Şeref Di'.Refik •..,-, 

i 



* 

* 



Sıra No 44 
Pariste imzalanan otomobil seyrüseferine müteallik beynel

milel mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/5 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Hariciye encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 2 - IV - 1931 
Sayı: 6/970 

4 B. M. M. Yüksek Reisliğine 

24 - IV - 926 tarihinde Pariste imzalanan otomobil seyrüseferine müteallik beynelmilel muka
velenamenin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
25 - V - 931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Lozan muahedenamesi 100 üncü madde birinci fıkrası hükmüne iltihak etmeği müteahhit bulun
duğumuz 1909 tarihli « otomobil seyrüseferine dair beynelmilel mukavelename » yi tadilen 1926 nisa
nında, Cumhuriyet Hükümetinin de iştirakile Pariste toplanan konferansta tanzim ve murahhasımız 
tarafından imza olunan 24 - 4 - 1926 tarihli yeni otomobil seyriseferine dair beynelmilel mukave
lenamenin ; 

I - Bilâ kaydüşart iltihakı müteahhit bulunduğumuz 1909 mukavelenamesinden, esasta, farklı 
ahkâmı ihtiva etmemesi; 

I I - 1909 mukavelesine iltihak hususundaki teahhüdümüzü de yerine getireceği; 
III - Memnu askerî mıntakalar ve şoförlüğün vatandaşlara hasrı gibi hususatta millî kanunları

mız ahkâmını mahfuz bulundurması; 
IV - Ecnebilerin memleketimize seyahatlerini kolaylaştıracağı; 
V - Hariçle ihtilâtta bulunan bir kısım vatandaşlarımızın bu yüzden karşılaştıkları müşkülâtı 

{ bertaraf etmek ve bilmukabele kolaylıklara nail olabilmelerini temin etmesi; 
Sebeplerile acilen tasdiki cihetine gidilmesini istirham ederim efendim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

* Karar No. 2 24 - XI - 1961 
Esas No. 1/5 

Yüksek reisliğe 

Pariste imzalanan otomobil seyrüseferine müteallik beynelmilel mukavelenamenin tasdiki hak-



kında hazırlanan kanun lâyihası encümeninıizce tetkik olunarak bu lâyihanın aynen kabulüne ka
rar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Hariciye encümenine tevdi olunur. 

Dahiliye En. Reisi 
Tekirdağ 

(1 emil 

Aza 
Kİ âz iz 

I f üs cif in 
Aza 

Malatya 
Vasıf 

M. M. 
Malatya 

Muttalip 

Aza 
Rize 

Aiıf 
Aza 

Ordu 
İsmail 

Kâtip 
Muş 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 
Aza 

Kars 
Baha Tali 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Aza 
Amasya 
/ . Hakkı 

Aza 
Zonguldak 

Rıfat 

Aza 
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Pariste imzalanan otomobil seyrüseferine dair beynelmilel mukavelenin encümcnimizcc kabul ve 
tasdiki muvafık görülmüştür. Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur efendim. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

21 nisan 1926 tarihinde Pariste imzalanan otonu bil seyrüseferine dair beynelmilel mukavelename
nin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 
imza olunan 

M'A DDK 
MADDE 

Bş. V. 
İsmet 

1 — 11 teşrinievvel 1909 tarihli mukaveleyi tadilen 24 nisan 1926 tarihinde Pariste 
« otomobil seyrüseferine dair beynelmilel mukavele » tasvip olunmuştur. 

2 — Bu kanunun ahkâmını icraya icra Vekilleri memurdur. 
3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
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2") - III - 931 
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Dr. T. Rüştü 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Otomobillerin seyrüseferleri hakkında beynelmilel mukavelename 

Otomobillerin seyrüseferleri hakkında 11 teşrinievvel 1909 tarihli beynelmilel mukavelenamede 
icra edilecek tadilâtı tetkik ve mütalea etmek üzere 20 ilâ 24 nisan 926 da Pariste konferans halinde 
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içtima eden ve isimleri aşağıda zikrolunan devletlerin zirde vaziülimza murahhasları ahkâm ve şera
iti atiyenin vazını münasip görmüşlerdir. 

Madde — 1 

Ahkâmı umumiye 

Mukavelename, nakliyatın nevi ve cins ve gayesi her ne olursa olsun, umumiyet itibarile oto
mobillerin yollar üzerinde seyrüseferlerinde nıabilıiıtratbik olup maahaza efradın müçtemian nakline 
ve keza eşyanın nakline ait hidematı umumiyeye taallûk eden millî ahkâm mahfuzdur. 

Madde — 2 

İşbu mukavelenamede münderiç ahkâmın mana ve mefadına göre, bir demiryoluna merbut ol
maksızın tariki am üzerinde seyreden ve eşhas ile eşya nakleyleyen mihaniki hnrekât tertibatını 
cami umum arabalara otomobil tabir olunur. 

Madde — 3 

Tariki am üzerinde seyrüsefere beynelmilel bir surette kabul olunmaları için otomobillerin ifa 
edecekleri şerait 

* 
Her otomobil tariki am üzerinde seyrüsefere beynelmilel surette kabul olunmak için memurini 

müteallikası veya memurini mezkûrece salâhiyet verilmiş bir cemiyet huzurunda badelmuayene sey
rüsefere müsait ve elverişli olduğu tasdik edilmesi veya ayni suretle kabul olunan bir şekle mu
vafık ve mutabık bulunması lâzımdır. Bundan maada her halde şeraiti muayyenei atiyeyi ifa 
etmelidir. 

1 - Otomobil tertibatı atiye ile mücehhez olmalıdır 

a) Virajları bissuhule ve kemali emniyetle sevk ve idareye salih muhkem bir direksiyon aleti; 
b) yekdiğerinden tamamile müstakil iki nevi fren olmalı, keza yekdiğerinden ayrı çift frenle 

işliyen bir sistem olmalı, ve bu frenlerden biri hatta diğer frene sakatlık arız olsa bile işliyebilmeli 
her halde bir veya diğer sistem kâfi derecede sağlam ve seri bir harekete malik olmalıdır. 

c) Otomobilin boş iken sıkleti 3500 kilogramdan fazla olduğu takdirde kondoktora mahsus 
mahalde ayrıca tertibat alınarak motor vasıtasile bir geri hareketi icra ettirmelidir. 

d) Otomobilin boş iken naklini ve mahmul iken muamelei tesellümde şayanı kabul olmak üze
re beyan olunan sıkleti mecmuu 3 500 kilogramdan fazla ise her bir halde geriye hareketini me-
nedebileeek mahsus bir tertibatı bulunmalı ve bir de arkasını görebilecek bir aynası olmalıdır. 

Manevra tertibatı o suretle terkip edilmeli ki; kondoktor yolu tarassut ederken bile tertibatı 
mezkûreyi kemali emniyetle tedvir ettirebilsin. 

Alât ve edevat emniyetle ve her türlü yangın ve iştial tehlikesini mümkün olduğu kadar ber
taraf edebilecek ve seyrüsefer için diğer tehlikelere meydan vermiyecek, gürültü, duman, koku 
çıkarmıyacak bir surette işlemelidir. 

Otomobil sessizce duman çıkaracak bir tertibatla mücehhez olmalıdır. 
Otomobillerin tekerlekleri ile römorkleri lâstik çemberlerle veyahut alâstikiyet noktai nazarın

dan buna muadil diğer sistemlerle mücehhez olmalıdır. 

2 - Otomobilin hâmil olacağı şeyler: 

1 - Memurini müteallikasmca tesbit edilmiş olan tescil işareti, gerek lâvhalar üzerinde ve ge
rek doğrudan doğruya arabalara yazılmış olmak şartile otomobillerin arka ve ön taraflarına vaze
dilir. Arka tarafa vazedilen tescil işareti ile beşinci maddede tasrih olunan alâmeti farika gündüz zi-
yasile görülmemeğe başlayınca derhal tenvir edilmelidir. 
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Arabanın arkasında bir römork bulunduğu takdirde tescil işareti ve keza beşinci maddede bildi

rilen alâmeti farika römorkun arkasında dahi tekrar edilir ve bu işaretlerin lüzumu tenviri hakkın
daki tasrihat römork hakkında dahi tatbik ve teşmil olunur. 

2 - Berveçhiati işarat en ziyade göze çarpacak mahalle konmalı ve kolayca okunacak harflerle 
yazılmalıdır. 

Şasiyi imal edenin namı, şasinin imali numarası, motorun imali numarası 
3 - Her otomobil oldukça kuvvetli bir şada veren bir ikaz aleti ile mücehhez olmalıdır. 
4 - Yalnızca seyrüsefer eden her otomobil, geceleri ve akşamın hululünde biri sağda diğeri sol

da olmak üzere ön tarafta lâakal iki beyaz fener ve arka tarafta da kırmızı bir fener ile mücehhez 
olmalıdır. 

Maahaza, yanlarında (Side - car) bulunmıyan iki tekerlekli motosikletlerin ön taraflarındaki 
fenerlerin adedi bire tenzil edilebilir. 

5 - Ayni zamanda her otomobil yolun ilerisindeki mesafeyi kâfi derecede tenvir edebilecek bir 
veya bir kaç tertibatla mücehhez olmalıdır. Eğer araba saatte 30 kilometreden fazla bir süratle 
yürümeğe elverişli ise mevzubahs mesafe 100 metreden aşağı olmamalıdır. 

6 - Göz kamaştıracak derecede şeffafiyet hâsıl etmeğe müsait olan tenvir aletleri yol üzerinde 
tesadüf olunan diğer tenvirata mukabil fazla ziyanın kesilmesi her halde faideli olacağı zaman bu 
fazla ziyayı kesecek tarz ve surette olmalıdırlar. Fazla ziyanın kesilmesi ile beraber lâakal 25 
metrelik bir mesafeye kadar olan şoseyi lâyikile tenvir etmeğe kâfi bir kudreti ziya bırakmak 
lâzımdır. 

7 - Arkalarında bir römorku bulunan otomobiller yalnızca seyrüsefer eden otomobillerin ile
riyi tenvir etmeleri hakkında mevzu ayni nizanıata tabidirler; arkaya talik olunan kırmızı fe
ner römorkun arkasına takılır. 

8 - Sıklet ve çaplar hakkındaki tahdidata gelince, otomobil ile römorklar seyrüsefer ettikleri 
memleketlerdeki nizamatı umumiyeye tevfikı harekete mecburdurlar. 

Madde — 4 

Otomobiller için beynelmilel şehadetname tevdii ve bunların tanınması 
Tarikıam üzerinde seyrüsefere beynelmilel surette kabul edilen her otomobilde 3 üncü maddede 

musarrah şeraitin ifa edildiğini veyahut ifa edilmeğe müsait bir şekilde olduğunu tasdik etmek 
üzere mukavelei haziranın a ve b lâhikalarındaki eşkâl ve meşruhat veçhile beynelmilel şehadetna-
meler tevzi edilir, işbu şehadetnameler tarihi tevdii erin den itibaren bir sene müddetle muteberdir
ler, 

İşbu şehadetnamelerde el yazısile muharrer izahat ve meşruhat daima lâtiıı ve ingiliz tarzı hu-
rufatile yazılmalıdır. Âkit Devletlerden birinin memurini aidesi tarafından veya bu memurların mu
kabil imzasını haiz olmak şartile memurini mezkûrece salâhiyettar kılınmış bir cemiyet tarafın
dan verilen beynelmilel şehadetnameler diğer bilcümle Âkit Devletlere seyrü hareket için kabul 
olunduğu gibi yeniden muayeneye lüzum gösterilmeksizin muteber addedilir. Maahaza 3 üncü 
maddede tasrih edilen şeraitle ifa edilmemiş olduğu tebeyyün eder ise o zaman beynelmilel şehadet-
namenin hakkı istimali nezedilir. 

Madde •— 5 

Alâmeti farika 

Her otomobil, tarikıam üzerinde seyretmeğe beynelmilel surette kabulü için bir lâvha üzerine 
yazılmış bir veya üç harften mürekkep bir alâmeti farikayi arabanın arka tarafında görülecek 
bir mahalle veyahut bizzat arabanın üstüne vazetmek mecburiyetindedir. Mukavelei haziranın tatbi
ki için alâmeti farika Devlete veyahut otomobillerin tescilleri noktai nazarından ayrıca bir camia 
teşkil eden vahdete tekabül eder. İşbu alâmeti farikanın cesamet ve rengi, ve harflerin cesamet 
ve renkleri mukavelei haziranın c lâhikasındaki tabloda tesbit edilmiştir. 
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Madde — 6 

Tarikıam üzerinde bir otomobili sevk ve idare etmiye beynelmilel surette kabul edilmek için 
(Otomobil kondoktorlarmın ifa eyliyecekleri şerait) 

Bir otomobil kondoktoru huzur ve emniyeti umumiye için kâfi derecede zamanı haiz evsafa 
malik olmalıdır: 

Beynelmilel seyrüsefer hususunda sahibi salâhiyet memurini Hükümet tarafından veyahut bun
lar ca salâhiyet t ar kılınmış bir cemiyet tarafından ehliyet ve iktidarını tasdikan verilecek bir müsa
adeyi istihsal etmiyen hiç bir fert otomobil sevk ve idare edemez. Müsaade 18 yaşından dun olan 
eşhasa verilemez. 

Madde — 7 

Sevk ve idare için verilecek beynelmilel şehadetname ile bunların tanınması 
Beynelmilel seyrüsefer etmek için yukarıki maddede tasrih olunan şeraitin ifa edildiğini tas

dik etmek üzere mukavelei haziranın «d» ve «e» levahikındaki numune ve meşruhata göre bey
nelmilel sevk ve idare vesikaları verilir. îşbu vesikalar hangi sınıf otomobiller için verilmişse yal
nız onlar için ve tarihi tevdilerinden itibaren bir sene* müddetle muteberdir. 

Beynelmilel seyrüsefer için berveçhiati derecat vazedilmiştir: 
a) Boş iken sıkleti ve hini kabulde azamî olarak şayanı kabul olduğu bildirilen hamuleden 

ibaret mecmu sıkleti 3 500 kilogramdan fazla gelmiyen lotomobiller. 
b) Berveçhi balâ evsafı haiz olup mecmu sıkleti 3 500 kilogramdan fazla olan otomobiller. 
e) (Side car) lı veya (Side car) sız motosikletler. 
Beynelmilel vesaikte el yazısı ile muharrer izahat ve meşruhat daima Lâtin veya îngilizvari hu

rufatla yazılmalıdır. Sevk ve idare için âkit devletlerden birinin memurları veya bu memurların 
mukabil imzasını hâmil bulunmak şartile bunlarca salâhiyettar kılınmış cemiyetler tarafından veri
len beynelmilel vesaik diğer bilcümle âkit devletler tarafından otomobillerin derecatma göre sevk 
ve idarelerine müsaade edilmesine hadim olduğu gibi yeniden muayenelerine lüzum gösterilmemesi 
için dahi muteberdir. Maahaza bundan evvelki maddede de tasrih edilen şeraitin ifa edilmemiş 
olduğu tebeyyün ederse o zaman beynelmilel vesi ;anm hakkı istimali refedilir. 

Madde — 8 

Kavanin ve nizamatı milliyeye riayet 

Bir memleket dahilinde seyrüsefer eden bir otomobil koııdoktoru o memleketin seyrüsefer hak
kında ineri olan kavanin ve nizamatına inıtisali hareket etmeğe mecburdur. Kavanin ve nizamatı 
mezkûrenin bir nüshası, otomobilciye, gümrük muamelâtının ifa olunduğu daire tarafından mem
lekete dahil olduğu zaman verilebilir. 

Madde — 9 

Tehlikelerin bildirilmesi ( îşaret olunması) 

Âkit devletlerden her biri idaresi dahilinde yolların imtidadmca tehlikeli olan geçit yerlerini gös
termek üzere ancak mukavelei hazrranın (f) lâ' likasında ki işaretlerin vazolımmasına dikkate ve 
itina eylemeği taahhüt eyler. 

Bu işaretler müsellesüşşekil lâvhalar üzerine nakşedilmiş olup her devlet müselles şekli mün
hasıran, salifüzzikir işareti vermek için mümkün mertebe muhafaza etmeği ve mevzubahs işaret 
ile iltibasa mahal verecek diğer kâffei ahvalde nüselles şekillerin isi imalini menetmeği taahhüt 
eder. Müselles, umumiyetle, mütesaviyüladla olup dili asgarî (0,70) olacaktır. 

Şeraiti havaiye memlfı lâvhaların istimaline müsait değil ise bunların yerine müsellesüşşekil 
boş lâvhalar rekzedilebilir. 



- 6 -
Bu hale göre mezkûr lâvhalar manianın nevi ve mahiyetini irae eden işaratı ihtiva etmiyecek 

ve ebadı asgarî 46 santimetreye tenzil ve tenkis edilebilecektir-. 
îşbu işaret lâvhaları, tabiatı arazi gayri müsait olmadığı takdirde manialardan 150 metreden dun 

ve 250 metreden fazla olmayacak bir mesafede ve yola amilden rekzedilecektir. 
Maniayı (tehlike) işaret eden mesafe 150 metreden pek dun ise o zaman sureti mahsusada Dazı 

tertibat icrası icap eder. 
Âkit Devletlerden biri turuku umumiyenin her iki tarafına nizamatı mevzuaya tevfikan vazolıı-

nan işaret lfıvha hırında iltibas husulünü badi olacak veyahut okunmasını müteassir kılacak bir 
takım işaret kazıklarının veyahut lavhalarnnn rekzedilmesine vüsü ve iktidarı yettiği kadar mâni 
olacaktır. 

Jler devlet yeni işaret lûvhalarmr vazettikçe ve elyevm mevcut olan işaret lâvhalarmı tecdit ettik
çe işbu müsellesüşşekil lâvha sistemlerini tatbik edecektir. 

Madde — 10 

Malûmat itası 

Âkit Devletler, beynelmilel şehadetnameyi veya sevk ve; idare vesikasını haiz olan zeva
tın otomobillerinin mühlik bir kazaya duçar olduğu veya seyrüsefer hakkında mevzu nizamata mu
gayir halatı tebeyyün ettiği zaman hüviyetlerini tebyin edecek malûmatı yekdiğerine iblâğ ve işar 
etmeği taahhüt ederler. 

Bundan başka, salifüzzikr şehadetname ile vesikaların hakkı istimalini uezettikleri eşhasın isim
lerini, mahallerini ve adreslerini beynelmilel şehadetname veya vesikayı veren Devletlere bildirmeği 
taahhüt ederler. 

Madde — 11 

Ahkâmı intihaiye 

Mukaveleyi hazıra tasdik edilecektir. 
A) Her Hükümet, tasdiknamelerin tevdiine hazır olur olmaz keyfiyeti .Fransa Hükümetine bil

direcektir. 
11 teşrinievvel 1909 tarihli mukavele ile elyevm merbut olan yirmi devlet işbu tasdiknameyi tevdia 

hazır olduklarını bildirir, bildirmez son beyannamenin Fransa Hükümetince alız ve tesellümünü ta
kip eden ay zarfında ve Fransa Hükümetince tesbit olunan günde tevdi muamelesi ifa olunacaktır. 

11 teşrinievvel 1909 tarihli mukavelenameye iştirak etmeyip tasdiknamelerin tevdii için balâda 
tesbit olunan tarihten evvel bu mukaveleye ait tasdiknameyi tevdia amade olduklarım beyan eden 
devletler berveçhi balâ meşruhat dairesinde tevdia iştirak edeceklerdir. 

B ) Tasdiknameler Fransa Hükümeti mahzeni evrakına vazedilecektir. 
(- ) Tasdiknamelerin tevdii ona iştirak eden devletlerin murahhasları ve Fransa Hükümeti Cüm-

huriyesi Hariciye Nazırının imzalarını havi bir zabıtname tesbit olunacaktır. 
D ) Bu maddenin (a) harfli fıkrasile tasrih ve teşrih edilen şerait dairesinde tasdiknamelerini tev

dia vakit, bulamamış olan Hükümetler Fransa Hükümeti Cümhııriyesine hitaben yazılıp tasdiknameyi 
ihtiva eden bir tebliği resmî ile muameleyi ifa edebilirler. 

E) Tasdiknamelerin ilk tevdii merasimine ait zabıtnamenin mukaddem bentte zikrolunan tebliğler 
ile bunların ihtiva ettiği tasdiknamelerin musaddak sureti Fransa Hükümeti marifetile ve diplomasi 
tarikile işbu mukaveleyi imza eden Hükümetlere isal edilecektir, (ieçen fıkrada gösterilen hallerde Fran
sa Hükümeti onlara tebliği ahzettiği tarihi de işar edecektir. 

Madde — 12 

A) Mukaveleyi hazıra kendiliğinden Âkit Devletlerin ancak ana vatan olan memleketlerinde tatbik 
olunur. 
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B) Eğer Âkit bir devlet müstemlekelerinde, müstameratında, tahtı hiraayesmdeki memleketlerde 

maverayi ebharda veyahut mandası altında bulunan arazide işbu mukavelenameyi tatbik etmek arzu
sunda bulunur ise niyetini tasdiknamede zikr ve beyan edecek veyahut tahrirî bir tebliği resmî ile Fransa 
Hükümetine bildirecek v<» bu tebliğ Fransa Hükümeti mahzeni evrakına vazedilecektir. Eğer tebliği 
icra eden devlet bu son şıkkı tercih eylerse Fransa Hükümeti tasdiknamenin derhal diğer Âkit Dev
letlere bir sureti musaddakasını göndermekle onu aldığı tarihi de beyan edecektir. 

Madde — 13 

A) Mukaveleyi hazırayı imza etmiyen her devlet 11 inci maddenin ( a ) fıkrasında masarrah 
tevdi zamanında veyahut bu tarihten sonra mukaveleye iltihak edebilir. 

B ) İltihak keyfiyeti Fransa Hükümeti mahzeni evrakına vaz edilecek olan iltihak senedi Hükü
meti mezkûreye diplomasi tarikile isal edilmek suret ile vaki olur. 

C ) Hükümeti mezkûre bütün devletlere tebliğin ve iltihak senedinin musaddak suretini gönder
mekle beraber tebliği ahzeylediği tarihi de bildirecektir. 

Madde — 14 

işbu mukavelename, tasdiknamelerin ilk tevdiine iştirak etmiş olan Âkit devletler için tevdi ta
rihinden itibaren bir sene sonra ve mukavelenameyi bilâhare tasdik veya mukavelenameye iltihak ede
cek olan devletler ve keza tasdiknamelerde zikrolunmıyan müstemlikeler, müstamereler, himaye altın
da bulunan memleketler ile maverayi ebharda ve manda altındaki memleketler hakkında dahi 11 inci 
maddenin (d) bendinde ve 12 inci maddenin (b) bendinde ve 13 üncü maddenin (b) bendinde mu
sarrah tebliğlerin Fransa Hükümetince alızi tarihinden itibaren bir sene sonra meriyülicra olacaktır. 

Madde — 15 

11 teşrinievvel 1909 tarihli mukavelenameye iştirak eden her Âkit devlet tasdiknamesinin hini 
tevdiinde veyahut işbu mukaveleye iltihakını tebliğ ettiği sırada salifüzzikir 11 teşrinievvel 1909 ta
rihli mukaveleyi fesheylcmeği taahhüt eder. Aynı usul 12 inci maddenin ( b ) bendinde musarrah 
tebliğler hakkında dahi cari olacaktır. 

Madde — 16 

Âkit devletlerden biri işbu mukaveleyi feshettiği takdirde keyfiyet Fransa Hükü
metine tahriren tebliğ edilecek ve Hükümeti mezkûre derhal diğer devletlere tebliği vakiin bir su
reti musaddakasını göndermekle beraber tarihi ahzmı dahi bildirecektir. 

Fesih yalnız onu tebliğ eden devlet hakkında ve tebliğinin Fransa Hükümetine vusulünden iti
baren bir sene sonra meri ve muteber olacaktır. 

Ayni ahkâm mukavelei haziranın müstemlikeler, müstamereler, mahmiyeler, maverayi epharda 
ve manda altrnda bulunan arazi için feshi hakkında dahi tatbik olunur. 

Madde — 17 

20 ilâ 24 nisan 1926 da Pariste münakit konferansta temsil olunan devletler işbu mukavelename
yi 30 haziran 1926 tarihine kadar imza etmeğe kabul olunurlar. 

24 nisan 1926 da Pariste bir nüsha olarak tanVuıı olunmuştur. Bunun bir sureti musaddakası 
4 Hükümeti mumziyeden her birine ita edilecektir. 

A - Merbutu 

Filân veya filân âkit Hükümetlerden verilen otomobil beynelmilel şehadetnamesi o Hükümetin 
kanunen muayyen olan lisanı üzere tanzim ve tahrir edilir. 



Her Hükümet, karne muhteviyatının elsinei muhtelife ile tercüme i sahihasından kendisine ait 
olanı Fransa Hükümeti Cümhuriyesirıe takdim ve isal edecektir. 

C - Merbutu 
Beşinci maddede musarrah alâmeti farika 30 santimetre arzında ve 18 santimetre irtifaında bey-

zî bir lâvhadan ibaret olup üzerinde beyaz zeınin üzerine siyah ile boyanmış birden üç harfe kadar 
bulunacaktır. Harfler majüskül lâtiu harflerinden müteşekkildir. Harflerin asgarî irtifaı 10 santi
metre ve çizgilerin kalınlığı da 15 milimetre olacaktır. 

Motosikletlere gelince; bunlarda alâmeti farika 5 inci maddede tasrih edildiği üzere ufku 18 san-
limetre ve amudu 12 santimetre olacak, hurufatın irtifaı 8 santimetre ve çizgileri 10 milimetre ola
caktır. . 

D - Lâyihaıs 
Filân veya filân Hükümetlerden verilen beynelmilel sevku idare vesikası (E merbutu) o Hükü

metin kanunen muayyen lisanı üzere tanzim ve tahrir edilir. 
Her Hükümet karne muhteviyatım elsinei muhtelife ile tercümei sahihasından kendisine ait ola

nı Fransa Hükümeti Cümhuriyesine takdim ve isal edecektir. 

Almanya 
Amerika 
Avusturya 
Belçika 
Brezilya 
İngiltere ve şimalî İrlanda 

» Orinyi adası 
» Cebelittarık 
» Gerneze 
» Jersey 

Malta 
Hindistanı İngilizi 
Bulgaristan 
Sili 
Çin 
Kolombiya 
0-üba 
Danimarka 
Dan çiğ 
Mısır 
Ekuvatör 
ispanya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa, Cezayir ve Tunus 
Fransız Hindistanı 
Guatamala 
Yunan 
Hayti 
Macaristan 

D 
U.S 
A 
B 
B.R 
G.B 
G.B.A 
G.B.Z 
G.B.G 
G.B.J 
G.B.Y 
B.L 
B.G 
R.C.H 
R.C 
G.O 

G. 
D.K 
D.A 
E.T 
E.Q 

E. 
E.w 
S.F 

F. 
F. 
G. 
G.R 
R.H 
H. 

ika olmak üzere atideki harfler kullanılmaktadır: 

Mânda Hükümeti müstakillesi 
İtalya 
Letonya 
Lihtenştayn 
Litvanya 
Lüksenburğ 
Fas 
Meksika 
Monako 
Norveç 
Panama 
Parağvay 
Felemenk 

» Hindistanı 
Peru 
Iran 
Lehistan 
Portekiz 
Romanya 
Sar arazisi 
Sırbistan, Hırvatistan, Islovakya 
Siyam 
İsveç 
İsviçre 
Suriye ve Cebellibnan 
Çekosluvak 
Türkiye 
Oruğvay 
Sovyet Şûralar Cumhuriyeti ittihadi-

S.E 
î. 
L.R 
F.L 
L.T 
L. 
M.A 
M.E.X 
M.C 
N. 
P.Y 
P.A 
N.L 
I.N 
P.E 
P.R 
P.L 
P. 
R. 
S.A 
S.H.S 
S.M 
S. 
C.H 
L.S.A 
c.s 

T.R 
U. 

yesi S.U 



A 
(Cassis) : Şoseyi amu-
den kateden su yolu 

F - Lahikasi 

Viraj 

i!k 
Mahalli iltisak 

Jm 
Kapalı şimendifer ge

oidi 

A, 
Açık şimendifer geçidi 9 uncu maddenin 3 ün

cü ve 4 üncü fıkrasın
da tarif edilen işaret 
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Sıra No 46 
Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti arasında aktedilen 
ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/354 numa

ralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 11 -V -1932 
Sayı: 6/1254 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arısında akit ve imza edilen ikamet mukavelena
mesinin tasdiki hakkında Harieiye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 - V -1932 
tarihli ietimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekâlet V. 
;* ! ı . ' '. >'" , ' " . " ' . &r- Refik 

Esbabı mucibe mazbatası 

Ankarada 30 temmuz 1931 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasmda 
akit ve imza olunan ikamet mukavelenamesi, bu baptaki kanun lâyihasile birlikte Büyük Millet 
Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolunur. 

İki memleket arasında mevcut olan dostluk rabıtalarını kuvvetlendirmek arzusuna istinat 
eden bu mukavelename Belçikada Türk tebaasının ve Türkiyedeki Belçika tebaasının ikamet şart
larını tanzim ve tesbit etmekte ve bu hususta takip edilecek yolları göstermektedir. 

Diğer bazı Devletler ile aktolunan ikamet mukavelenamelerine müşabih ve mümasil olan ve 
bu mesaili tarafeynin menfaatlerine en müsait bir şekilde halleden işbu mukavelenameyi imza 
eylemekle Türkiye Cumhuriyeti beynelmilel anlaşma ve sulh vadisinde bir adım daha atmış oluyor. 

Tetkikinize arzolunan ve takip ettiğimiz gayeye muvafık olan işbu ikamet mukavelename
sinin tasdikini tazammun eden kanunun Büyük Millet Meclisince tasvip ve kabulü yüksek tak
dirlerine bağlıdır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 31 - XII - 1932 

Karar No. 5 
Esas No. 1/354 ' : 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasile merbutu mukavele eneümenimizcc tetkik edildi. İki memleket arasın-
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daki evi münasebatı idame ve takviye edecek mahiyette olan kanun lâyihası oneümenimizee kabule 
şayan görülmüş ve Yüksek Meclisin takdir ve tasvibine arzedilmiştir. 

Reis M. M. Kâ, Aza Aza Aza Aza 
Siirt Bolu istanbul Kocaeli Rrzincan 

Mahm,ul Falih Jhfh Salâh C-hncoz l, Süreyya Saffet Ziya 

HÜKÜMETIN TKKDÎFİ 

Hükümetimizle. Belçika Hükümeti arasında akit ve imza olunan ikamet mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında 30 temmuz 1931 tarihinde Ankarada 
akit ve imza olunan ikamet mukavelenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDK 2 —• Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9 - V - 1932 

Bş. V. V. Ad. Vr. M.M. V. Da.V. Ha. V.'V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. Refik Yusuf Kemal Zekâ i H. Kaya, Ş. [{aya M. Abdvlhalik Emi Hilmi 

ik. V. S. İ. M. V. (i. I. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Ramı Muhik 

Bir taraftan Türkiye Reisicumhuru Hazretleri, 
Ve. diğer taraftan Belçika Kıra ir Hazretleri, 

İki memleket arasında teyenımünen cayigir olan dostluk rabıtalarını takviye ve Belçikadaki 
Türk tebaasının ve Türkiyedeki Belçika tebaasının ikamet şartlarım tanzim etmek arzusile mütehassis 
olarak bu bapta bir ikamet muahedesi aidine karar vermişler ve mütekabil murahhasları olmak 
üzere: 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Millî Müdafaa vekili Zekâi Beyefendiyi; 
İktisat vekili Mustafa Hvvvf Beyefendiyi; 

Belçika Kiralı Hazretleri; 
Belçika Maslahatgüzarı Müsyü Amire Motteiı tayin etmişlerdir. 

Müşarileyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnameleriııi yekdiğerine tebliğ ettik
ten sonra aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek âkit taraflardan her birinin tebaası memleket kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek ve 
ecnebiler hakkında mevzu zabıta ahkâmı mahfuz kalmak sureti 1 e diğer taraf arazisinde mahallî tebaanın, 
ve ecnebilere müteallik hususî ahkâm mevcut bulunduğu takdirde1, en ziyade mazharı müsaade millet 
tebaasının tâbi bulunduğu veya. bulunabileceği takyidat haricinde her hangi bir mahiyette takyidata 
tâbi tutulmaksızın, bu taraf arazisini1 serbestçe girebilecekler, orada seyahat ve ikamet edip yerleşe
bilecekler yahut bu araziyi terkedebileceklerdir. 

Bununla, beraber şurası mukarrerdir ki yukarıdaki ahkâm Yüksek âkitlerden her birine ne memle
ketleri dahiline muhacereti bir kanunla tanzim etmek hususunda tanınmış olan hakkı, ne de pasaport 
ve ikamet ruhsatiyesi emj'inde elyevm meri bulunan veya bilâhare meri olaeuk olan nizamnameleri ihlâl. 
etmiyecektiı-, 



Madde — 2 

Yüksek âkit taraflardan her biri, gerek bir hükmü kanunî neticesinde, gerek zabitai ahlâkiye, zabı-
tai sıhhiye yahut teseül hakkındaki kavanin ve nizamat muktazasından ve gerek Devletin dahilî veya 
haricî emniyetine müteallik esbaptan dolayı diğer taraf tebaasını, tedabiri ferdiye ile, kendi arazisi 
dahilinde yerleşmekten ve meks ve ikamet etmekten meneylemek ve bu sebeplerden dolayı arazisinden 
tart ve ihraç eylemek hakkını muhafaza eder. ty !"•' v 

Memleketi serbesçe terke mezun bırakılmak suret ile tart ve ihraç olunan eşhasın tart ve ihraç eden 
tarafın hudut veya irkâp limanına kadar nakilleri kendilerine ait olacaktır. Hükümet kuvveti ile tart 
ve ihraç edilen eşhasa gelince; bunların, tart ve ihraç eden tarafın hudut veya irkâp limanına kadar 
nakilleri bn tarafa ait olacaktır. 

Madde —- 3 

Yüksek âkit taraflardan her birinin tebaası, diğerinin ülkesinde, iktisap ve temellüküne bu tarafın 
kanunlarınca en ziyade mazharı müsaade jnemlekct tebaasına müsaade edilmiş veya edilecek olan her 
nevi emvali menkule ve gayrimenkuleyi iktisap ve temellük hususunda tam bir serbestiye malik olacak
lardır. Tebaa i. mezkûre bu emvali en ziyade mazharı müsaade ecnebi memleket tebaasma müteallik ola
rak vazedilmiş veya edilecek olan ayni şerait dairesinde, beyi, mübadele, hibe, evlenme, vasiyet tari ' 
kile yahut diğer her hangi bir suretle tasarruf veya veraset tarikile iktisap edebileceklerdir. 

Madde — 4 

Yüksek âkit taraflardan her birinin tebaası diğerinin ülkesinde, gezgincilik ve her nevi seyyar satı
cılık hariç olmak ve iki taraftan her birinin kavanin ve ııizamatı mucibince tebaai mahalliyeye hasre
dilen veya edilecek olan hirfet ve meslekler müstesna bulunmak şartile her nevi sınaat ve ticaret icra 
ve herhangi bir hirfet ve mesleke sülük hakkını, tebaai mahalliye misillû, haiz olacaklardır. 

Madde — f> 

Rüsum, harç ve vergi hususlarında, iki Yüksek âkit tarafın her birinin tebaası, diğer taraf ülkesin
de, gerek meks ve ikamet, etmek veya yerleşmek, gerek dördüncü madde mucibince ruhsat verilmiş olan 
herhangi ticaret, sanat, hirfet veya mesleki icra etmek ve gerek emval, hukuk ve menfaatlerinin ikti
sabı, temellükü ve intifaı, ferağı, intikali, ve tevarüsü hususlarında tebaai mahalliyenin mümasil ah
valde tâbi bulunduğu mükellefiyeti maliyeden daha yükseğine tâbi olmıyacaklardır. 

Aynı tebaa mallarının satılmasından mütehassıl esmanı ve bilfiil mallarını, meri ahkâmı kanuniye 
mahfuz kalmak şartile, serbestçe ihraç etmeğe mezundurlar. Diğer taraf tebaası bu vesile ile, tebaai 
mahalliyeden talep edilen miktardan daha yüksek vergi, rüsum veya aidata tâbi tutulmıyacaklardır. 
Bu hüküm ecnebiler hakkındaki zabıta muamelelerinin ifasına müteallik olarak, icabı halinde, alına
cak harçların istifasına halel getirmez. 

Madde — 6 

İki Yüksek âkit taraftan her birinin tebaası, diğerinin ülkesinde, gerek kara, deniz, ve hava or
dularında ve gerek askerî veya askerî bir surette teşkil edilmiş olup da memleketin müdafaasına veya 
memleket dahilinde nizam ve emniyeti muhafazaya tahsis edilmiş bulunan diğer müessesatta, şahsî hiz 
meti askeriyeye müteallik herhangi vecibeden veya bu hizmet yerine kaim olacak her nevi harçtan istis
na edileceklerdir. 

Madde — 7 

İki Yüksek Âkit taraftan birinin tebaasının diğer taraf ülkesindeki emvalinin istimlâki ve ayni 
tebaanın bu emvalin intifamdan hatta muvakkaten bile mahrum edilmesi ancak menfaati âmmeye 



- 4 _ 
veya millî müdafaaya müteallik esbap dolayısile, mahallî kanunun derpiş ettiği usule tebaan ve mu
hik tazminatı peşinen verilmek şartile kabil olabilecektir, 

Madde — 8 

Merkezi idareleri Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinde olup bu tarafın kanunlarına nazaran 
usulü dairesinde teşekkül etmiş bulunan sermayesi eshama münkasem şirketler ve sınaî, malî şirketler
le sigorta, nakliyat kumpanyaları da dahil olmak üzere diğer ticarî şirketler diğer taraf ülkesinde, 
gayrimeşru bir maksat takip etmemek şartile, bu tarafça usulü dairesinde müteşekkil addolunacak
lardır. 

Mezkûr şirketler, diğer tarafın halen meri veya atide meri olacak kavanin ve nizamatına riayet et
mek şartile, ve bu tarafın mevzuatı bir müsaade istihsal mecburiyetini derpiş ettiği takdirde, bu 
müsaadenin alınmasından sonra, bu memleket arazisinde yerleşebilecekler, filyal, şube ve acentalık 
ihdas ve gerek ikamei dava ve gerek defi dava için mehakime müracaat edebileceklerdir. 

Yüksek Âkitlerden birinin mevzuatına nazaran teşkil edilmiş olan bu şirketlerin faaliyetleri, di
ğerinin arazisinde icra edildiği nisbette o memleket kavanin ve nizamatına tâbi olacaktır. 

Bu şirketler, mallarının kanunî ve adlî himayesin ' müteallik bilcümle hususatta diğer memleketlerde 
millî şirketlerin müstefit oldukları muameleden istifade edeceklerdir. 

Bu şirketlerle filyal,şube ve ajansları, bilcümle ecnebi şiketler tarafından bu şirketlerin tescil ve 
ruhsat vesikalarının istihsaline müteallik harçlar ve mükellefiyetler hariç olmak üzere, rüsum, harç 
ve vergi hususlarında, ayni cins millî şirketlerin tâbi bulundukları malî mükellefiyetin daha yükseğine 
tâbi olmıyacaklardır. 

Maamafih, bu hüküm, iki Yüksek Âkitlerden hiç biri tarafından, ne Devletin vücude getirdiği mües-
sesata ve alâkadar olduğu şirketlere veya hidematı âmme imtiyazı sahiplerine bahşedilen vergi muafi
yetlerinden istifadeyi istemek, ne de bizzat kendisinin diğer taraf şirketlerine göstereceği muameleden 
daha müsaidini talep eylemek için ileri sürülemiyecektir. 

Sermaye, irat veya kazanç, üzerinden hesap edilen vergilere gelince, Yüksek âkit taraflardan her biri, 
vergilerin mahiyetine nazaran, diğer taraf şirketlerine, ancak bu şirketlerin kendi ülkelerinde yatır
dıkları sermaye, bu arazi üzerinde malik oldukları emvel ve yine orada temin ettikleri kazanç veya icra 
ettikleri iş nisbetinde, vergi tahmil edecektir. 

Diğer taraftan, mütekabiliyet şartile, kavanini memlekete tebaiyet ve memleketin mevzuatı kanu-
niyesinin derpiş ettiği takyidat mahfuz kalmak şartile, âkit taraflardan her birinin şirketleri, diğer tara
fın ülkesinde her nevi emvali menkule iktisap edebileceklerdir. Emvali gayrimenkule iktisabı şirketin 
gayei teşekkülü olmaması kaydile şirketin işlemesine muktazi gayrimenkuller hakkında da aynı hüküm 
caridir. 

Mdade— 9 

Yüksek âkit taraflardan her birinin tebaası ve şirketleri, diğer taraf ülkesinde şahıs ve mallarının 
kanunî ve adlı himayesini' müteallik olan kâffei hususatta aynile tebaa i mahalliyeye gösterilen muame
leden müstefit olacaklardır. 

Binaenaleyh mehakime serbestçe ve kolayca müracaat edecekler ve tebaai mahalliyenin tâbi oldu
ğu ayni şerait dairesinde ikame ve defidava edebileceklerdir. Masarifi muhakemeyi ve zararu ziyanı 
müemmim kefalet akçasına ve meccanî muzahereti adliyeye müteallik ahkâm, bu mesailin tarafeyn ara
sında aktedilecek bir mukavelei mahsusa ile tanzimine kadar, mahallî mevzuatı kanuniye ile hallolu
nacaktır. 

Madde — 10 

tki Yüksek âkit taraftan birinin, iktisadî bir birlik dolayısile, üçüncü bir memlekete bahşedeceği 
müsaadattan istifadeyi diğer taraf, işbu muahede dolayısile talep edemiyecektiı\ 
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Madde — 11 

îşbıı muahedename ahkâmı Belçika Kongosuna tatbik edilmez. 

Madde — 12 

Bu muahedename, tasdiknamelerin teatisi tarihinden bir ay sonra mevkii meriyete girecek ve üç 
sene müddetle muteber olacaktır. Şayet bu muahedename Yüksek Âkitlerden biri veya diğeri tara
fından anifüzzikir müddetin inkızasmdan lâakal altı ay evvel fesholunmadığı takdirde, fesholunun-
cıya kadar mevkii meriyette kalacak ve işbu fesih altı aylık bir mühletin hitamından sonra hükmü
nü icra edebilecektir. 

Tasdiknameler mümkün olan en kısa bir zaman zarfında Brükselde teati edilecektir. 
Balâdaki if adatı tasdikan isimleri yukarıda yazılı murahhaslar işbu muahedenameyi imza ve mü-

hürlerile tahtim etmişlerdir. 
Fransızca ve iki nüsha olarak Ankarada 30 temmuz 1931 tarihinde yapılmıştır. 

A. Motte Zekâi 
M. Şeref 

30 TEMMUZ 1931 TARİHÎNDE SAAT 3 TE İNİKAT EDEN SON CELSEYE AÎT ZABITNAME 

Hazır bulunanlar: 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına: 

Millî Müdafaa vekili Zekâi Beyefendi 
Iktsıat vekili Mustafa Şeref Beyefendi 
Haşmetlû Belçika Kiralı Hazretleri: 
Belçika Maslahatgüzarı M. Andre Motte 

işbu muahedenamenin imzası anında Türk heyeti murahhasası, şirketler için evvelemirde ruhsat 
istihsalini derpiş eden 8 inci maddenin ikinci fıkrası ahkâmının ifasile, ecnebi şirketler hakkmda 3 
teşrinisani 1330 (1914) tarihli Türk kanununda musarrah vecaibin tamamile yerine getirilmiş bulu
nacağını beyan etmiştir. 

İ 



> 

* 



Sıra No 47 
Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti arasında aktedilen 
itilâfnamenin tasdiki hakkında 1/471 numaralı kanun lâyihası 

ve Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları 

T, C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 26-X/I-1932 
Sayı: 6/3173 

R. M. 3M. Yüksek Reisliğine 
Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi karşı

sındaki Kara adanın ciheti aidiyetini tesbit ve bu ada ve adacıkları ihata eden kara sularını 
tahdit için İtalya Hükümeti ile aktedilen itilâfnamenin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekiller^ Heyetinin 19 -12- 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mue be lâyihası 

Lozan muahedenamesinin 15 inci maddesile üzerinde İtalya hakimiyetini kabul etmiş olduğu
muz Meis adası tevazünden olan bazı ada ve ad cıklarm ve kezalik Bodrum körfezi karşısında ka-
in Kara. adanın ciheti aidiyetinin tayini, diğer taraftan Anadolu sahillerimiz ile Meis adası 
arasındaki kara sularının tahdidi yüzünden İtalya HükCımetile aramızda zuhur eden ve hh Hey bey
nelmilel adalet divanına arzedihniş bulunan ihtilâfın iki Devlet arasında doğrudan doğruya müzake-
ratı müteakip dostane bir şekilde halli neticesine varılmış olmakla müşarileyh Hükümet ile aramızda 
bir itilâfname aktedilmiştir. 

Bu itilâfname mucibince Meis adasına nisbeten daha yakın olan bir ıkaç ada îtalyaya terkoluna-
rak mütebaki ada ve adacıklar Türkivenin hakimiyetinde ipka olunmuştur. Kezalik Bodrum körfezi 
karşısındaki Kara ada üzerinde Türkiye hakimiyeti tanınmıştır. 

Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki kara suları da bu bapta ileride her han»i bir müşkü
lât zuhuruna meydan verilmeyecek bir surette tahdit olunmuştur. 

İtalya Hükûmetile aramızda mevcut dostluk bağlarını kuvvetlendirdiği ve Hükümetinizin sulh 
siyasetine yeni bir nişane teşkil ettiği tabiî olan bu itilâfnamenin tasdiki Büyük Millet Meclisinin 
yüksek tasvibine arzedilmistir. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B.'M. M. ?i-T~k !** "•; ' * 
Hariciye encümeni 31 - XII - 1932 

Karar No. 11 
Esas No. 1/471 ' ' " ' ; " 

Yüksek Reisliğe 

Anadolu sahillerde Meis adasındaki ada ve adacıkların kime ait olduklarına dair ttalya Hükû-
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metile aktolunan itilâfname hakkındaki kanun lâyihası encümenimizce tetkik ve müzakere edildi. 

Encümenimiz dostane münasebatta bulunduğumuz İtalya Jlükûmetile aramızda hiç bir ihtilâf 
mevzuu kalmamasını iltizam ettiğine binaen bu sahada mevcut ihtilâfın hallini tesbit eden itilâfname 
encümeninıizce Meclisin tasvibine şayan görülmüş olduğundan kabule arzına karar verilmiştir 
efendim. 

Reis 
Siirt. 

Mahmut 

Aza 
Saffet Ziya 

M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 

Falifı Rıfkı Salâh Cimeoz 1. Süreyya 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümem 3 -1 -1933 

Karar No. 8 
Esas No. 1/471 

Yüksek Reisliğe 

Anadolu sahilleri ile Me>s adası arasındaki ada ve adacıkların kime ait olduklarına dair italya 
Hükûmetile aktolunan ve esbabı mueibesile birlikte Vekiller Heyetinin 19 - XII -1932 tarihli içtima-
rnda kabul olunan itilâfname ve bu baptaki kanun lâyihası encümenimize havale buyurulmakla Ha
riciye vekili beyin huzurile müzakere olundu. 

Encümenimiz Hariciye encümeninin fikrine iştirak ederek mevcut azanın ittifakile mezkûr ka
nun lâyihayım tasvip etmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

M. M. En. Reisi 
Giresun 
thsav 

M. M. Kâtip Aza Aza 
Diyarbekir Malatya Elâziz Kars 

Kâzım M. Nedim Ahmet Saffet Faik 

Aza Aza 
Tokat Kırşehir 

fi. Mi fi h. Müfit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi karşısındaki ada
nın ciheti aidiyeti hakkında, İtalya Hükûmetile aktolunan itilâfname hakkında kanım lâyihası 

MADDE 1 — Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi 
karşısındaki Kara adanın ciheti aidiyetini tesbit ve mezkûr ada ve adacıkları ihata eden kara suları
nı tahdit zımnında İtalya Kırallığı ile 4 kânunusani 1932 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan itilâf
name kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye vekili memurdur. 

Bş. V. 
tsmet 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

îk. V. 
.¥, Celâl 

19- XII-1932 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
S. I. M. V. G.Î. V. Zr. V. 
T)r. Refik Ali Rana Muhlis 
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Hariciye vekili ve İzmir mebusu Dr. Tevfik Rüştü Beyefendi tarafından temsil edilen Türkiye 

cumhuriyeti Hükümeti bir taraftan, 
Ve 

Türkiyede büyük elçi ve fevkalâde murahhas Baron Pompeo Aloisi tarafından temsil edilen 
İtalya Kırallık Hükümeti diğer taraftan, aralarında teyenunünen mevcut samimî dostluk münase
betlerini idame ve daha ziyade takviye etmek arZusile mütehassis olarak Anadolu sahillerile Kas-
tellorizo adası aracındaki adacıklar ve Kara ada üzerindeki hakimiyet hususunda Türkiye ile İtalya 
arasında zuhur eden ihtilâfı doğrudan doğruya halletmek suretile izale eylemeğe ve Lozan mua-
hedenamesinin olbaptaki ahkâmının tefsiri neticesinde, ciheti aidiyeti aralarında bir ihtilâf mevzuu 
teşkil etmiş bulunan mezkûr adacıklan ihata eden kara sularının tahdidine tevessül etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Zirde vaziülimza murahhaslar usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini ibraz ettikten son
ra aşağıdaki noktalarda mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

İtalya hükümeti aşağıda zikredilen adacıklar üzerinde Türkiyenin hakimiyetini tanır: 
Volo ( (Jatal - a d a ) , Oehendra ( üvendire ), Fournachia ( Furnakya ), Kato Volo ( Katovo-

lo) , Prasoudi ( Prasudi ), ( Katavolo adasının cenubu şarkisinde) Tchatallota, Pighi, Nissi - Tiş 
Pighi, Recif Agricelia, Prousseelisse (Kaya), Pano Makri, Kato Makri (Kayalıklar dahil), Ma-
rathi, Roceie Voutzaky (Rocci Vutchaki), Dacia (Basya), Nissi - Tis - Dacia, Prassoudi (Dasya'-
nın şimalinde), Alimentarya (Alimentaria), Caravola (Karavola). 

Madde — 2 

Bodrum körfezinde kâin Karaada kezalik Türkiyeye ait olacaktır. 

Madde — 3 

Buna mukabil Türkiye Hükümeti, merkezi Kastellorizo şehri kilisesinin kubbesi ve nısıf kutru 
bu merkez ile San Stephano burnu (Pointe du vent) aracındaki mesafe olan bir daire ile çevrilecek 
mıntaka dahilinde kâin adacıklar yani Psoradia, Polyphados, St. Georges (cenupta St. Oeorges, 
şimalde Agrielaia tesmiye edilen ve 236 numaralı İngiliz haritasında gösterilen iki ada), 

Psomi (Strongylo, 236 numaralı İngiliz haritası), Cutaumbora (Koutsoumboras), (Kayalıklar), 
Mavro Poinaki (Mavro Poinachi), Mavro Poinis (Mavro Poini) adacıklan üzerinde İtalya hâki
miyetini tanır. 

Yukarıda zikredilen daire içinde bulunan adacıklardan maada St. Georges (Rho), Dragoııera, 
Ross ve Hypsili (Stronghyli) adacıklan da kezalik İtalyaya ait olacaktır. 

Madde — 4 

Şurası mukarrerdir ki işbu mukavelenamede tarif edilen taksimi meyah hattmm iki tarafın
da bulunan bilûmum ada ve bilûmum adacıklar ve kayalıklar, isimleri orada zikredilmiş olsun 
veya olmasın, bu ada, adacık ve kayalıklann kâin olduğu mıntakanın kendi hâkimiyeti al
tında bulunduğu Devlete aittir. 

Madde — 5 

Yüksek Âkit taraflar kara sularının tahdidini berveçhiâti tesbit etmekte kezalik mutabık kal
mışlardır : 

Şarkta San Stephano ( Pointe du vent ) burnilo Gata burnunun yan mesafesindeki bir nok
tadan; 
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Oradan, hattı müstakim olarak, Psomi ve Prousseeliss ( Prusecli ) nin yan mesafesindeki 

bir noktaya; ': _ : ; 
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Mııvvo - Poinifs \'e ProusseclisH'iu yarı mesafesinde 

bulunan bir noktaya ; f ; *'"; : 
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Niphtis burnu ile Prousseeliss kayasının yarı mesafe

sinde bulunan bir noktaya; 
Bu son noktadan, hattı müstakim olarak, Hypsili ( Stronghyli ) adasının şimali şarkî sa

hilde Nissi - Tis - Daeia adasının cenubu garbı sahilinin yan mesafesinde bulunan bir noktaya; 
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Tugh burnunun .üç mil cenubunda bulunan bir noktaya ; 
Cenupta: 
Bıı son noktadan hal, Hypsili adasının cenup burnunun ü<;. mil cenubunda bulunan bir noktaya 

kadar iuitidat ile, münakaşaya dahil bulunmayan, hududu bahrî ile birleşir. 
Şimalde: 
Hat, San Steplıauo (Pointe du vent) burnu ile Gata burnunun yarı mesafesinde bulunan nokta

dan, hattı müstakim olarak, San Stephano (Pointe du vent) burnu ile Vathy burnunun yan mesafe
sinde bulunan bir noktaya gider. 

Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Bimenari burnu ile Voutzaki .kayaları (Rocci Vuıtchaki) nin 
yarı mesafesinde bulunan bir noktaya. 

Bu son noktadan Dragonera adasile Voutzaki kayalarının {Rocci Vutchaki) yarı mesafesinde bu
lunan bir noktaya. 

Bu son noktadan hat, St. (jeorges (Rho) ndas mu şimali şarkî noktasile ada noktasının şimalinde-
ki Anadolu sahilinin en yakın noktasının yarı m safesinde bulunan bir noktaya kadar şimale geçer. 

P>u noktadan Prassoudi ile St. fleorges (Rho) adasının cenubî garbi noktası arasındaki mesafenin 
ortasında bulunan bir noktaya, 

Bu .son noktadan hat, dahili münakaşa olmayan hudut ile birleşmek üzere, müstakim olarak, Volo 
adasının üç, mil cenubunda bulunan bir noktaya vfsıl olur. 

Yüksek Akitler tarafından, iki tarafında bulunan adaların ve adacıkların ciheti aidiyetini tayin 
maksadile, işbu maddede tarif edilmiş olduğu veçhile, tesbit edilmiş bulunan hattı hudut. Şarkta 
Tugh huruu cenubundan üç mil mesafede bulunan bir noktada ve Oarpta Volo adasının cenubundan 
üç mil mesafede bulunan bir noktada Tüı-kiye ile İtalya arasında asla münakaşaya dahil bulunmayan 
umumî hududu bahrî ile birleşir. 

Madde — 6 

Yukarıda zikredilen mahallerin isimleri (624) numaralı İtalyan, (5551) numaralı Fransız, (23(5) 
numaralı İngiliz haritalarından alınmıştır. 

Yüksek Âkit. taraflar, işbu itilâfnamenin .metni ile ona merbut haritalar arasında mutabakatsız-
lık hudusunda metnin muteber olacağında müttefiktirler. 

Madde —• 7 

İşbu itilâfname tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün mertebe süratle Romada teati oluna
caktır. 

ftilâfname tasdiknamelerin teatisinden 15 gün sonra meriyet mevkiine girecektir. 

liunıı tasdikan Yüksek Âkit tarafların murahhasları işbu itilâf nameyi imza ve mühürleri] e tahtim 
eylemişlerdir. t - " ' - — / - i . , . 

Ankarada 4 kânunusani 19:52 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Dr. T ev fik h'yşlü Ahisi 


