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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebetüe 
Ankarayı ziyarete gelen Macar mebusan ve ayanından 
mürekkep heyetin ziyaretlerini iade maksadile Maca-
ristana gidecek heyet hakkındaki B. M. M. Riyaseti 
tezkeresi kabul edildikten sonra 

B. M. Meclisi 1934 senesi ikinci kânun : mart ay
ları hesapları hakkındaki mazbata okundu, 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde yapılacak tadilât hakkındaki kanun 
lâyihası kabul edildi, 

İktisadî buhran vergisi kanununa bir madde tezyi-

Lâyihalar 
1 — Belediye kanununun 7 nci faslına bir madde 

ilâvesi hakkında kanun lâyihası (Belediye kanunu mu
vakkat encümenine) 

2 — Belediye kanununun 19 uncu maddesinin 5 inci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun lâyihası (Be
lediye kanunu muvakkat encümenine) 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Ma
liye vekâleti teftiş heyeti kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Düyunu umumiye 1933 senesi bütçesinde 14 973 
liralık münakale yapılması ve ayni sene bütçesine 
139 749 liralık tahsisat konulması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

5 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde 40 000 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mek
tep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe encümen
lerine) 

7 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi Kara büt
çesinde 102 080 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 — Nebatları hastalık ve zararlı böceklerden ko
ruma hakkında kanun lâyihası (Ziraat, Gümrük ve in
hisarlar, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

9 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1933 Kenesi bütçesinde 23 950 liralık münakale ya
pılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

10 — Tuz kanunu lâyihası (Gümrük ve inhisarlar, 
İktisat, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

11 — Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 24 050 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
12 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümene) 

line, 
Muvazene vergisi kanununun onuncu maddesinde 

yazılı müddetin bir sene daha uzatılmasına ve birinci 
maddesinin tadiline, 

Dahilî istihlâk vergisi kanununa bir madde tezyi-
line mütedair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri 
yapıldıktan sonra perşembe günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Mersin Rize 

Hamdi Ali 

Mazbatalar 
13 — Barut ve mevaddı infilâkiye ve av ve re

volver fişekleri ve av mühimmatı şirketlerine ödene
cek paraların tediye şekline dair 1/926 numaralı ka
nun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

14 — Bursa mebusu Emin Fikri Beyin, dahiliye 
raemurları kanununun 2 nci maddesine müzeyyel 2/101 
numaralı kanun teklifi ve Dahiliye encümeni maz
batası (Ruznameye) 

15 — Divanı muhasebatın teşkilât ve vezaifine dair 
ihzar edilen lâyihanın takdim kılındığı hakkında 3/38 
numaralı Divanı muhasebat reisliği tezkeresi ve Di
vanı muhasebat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

16 — Ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları 
malî mükellefiyet hakkında Cenevrede imzalanan mu
kavelenin tasdikına dair 1/701 numaralı kanun lâyi
hası ve Hariciye, Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

17 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe
sinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/942 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

18 — İstanbul mebusu Hamdi Mustafa Beyin, 1932 
senesi muvazenei umumiye kanununun 40 inci madde
sinin tefsiri hakkında 4/66 numaralı takriri ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

19 — İstanbul şehri ile civarındaki ağaçların ko
runması hakkında 1/847 numaralı kanun lâyihası ve 
Ziraat ve Dahiliye encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

20 — Kefalet kanununun bazı maddelerinin değiş. 
tirilmesi hakkmda 1/549 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

21 — Manisa mebusu Turgut Beyin, Menemen hâ
disesinde şehit edilen bekçi Hasan ve Şükrü Efendi
lerin ailelerine maaş tahsisi hakkında 2/95 numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

22 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi Kara büt
çesinde 22 724 liralık münakale yapılması hakkında 
1/936 ve Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 senesi 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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bütçesinde 9 000 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/940 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

23 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kıral-
lığı arasında aktedilen baytarî mukavelenamenin tas
diki hakkında 1/911 numaralı kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Ziraat encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

24 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında 8 milyon 
Amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna dair aktolu. 
nan protokolün tasdiki hakkında 1/890 numaralı ka
nun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
25 — 23 nisan bayramının yıl dönümü münasebe-

tile aşağıda yazılı yerlerden gelen tebrik telgrafları: 
Adana Himayei etfal cemiyeti reisliğinden, 
Antalya valiliğinden, 
Bolu belediye reisliğinden, 
Bolu C. H. F. Reisliğinden, 
Bolu Halkevi reisliğinden 
Bolvadin Himayeti etfal şubesi riyasetinden, 
Bozöyük Belediye reis vekilliğinden, 
Bozüyük Fırka reisliğinden, 

Elâziz Halkevi reisliğinden, 
Gerze Gazi M. Kemal mektebi talebesinden ve be

lediye reisliğinden 
Gerze Gazi M. Kemal mektebi talebesinden ve C. 

H. F. Reisliğinden, 
Karadeniz Ereeğli Belediye reisliğinden 
Karadeniz Ereğli C. H. F. Reisliğinden, 
Karadeniz Ereğli Himayei etfal reisliğinden, 
Karadeniz Ereğli Gençler birliği reisliğinden, 
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından, 
Karasu Belediye reisliğinden, 
Kırşehir Namık Kemal mektebi 4 üncü smıf tale

besinden, 
Kula Belediye reis vekilliğinden, 
Kula C. H. F. ve Halkevi reisliğinden, 
Milas Halkevi reisliğinden, 
Muş valiliğinden, 
Niğde Halkevi reisliğinden, 
Tokatta malûl yüzbaşı A. Halim Beyden, 
Turgutlu C. H. F. Heyeti reisliğinden, 
Turgutlu Himayei etfal cemiyeti reisliğinden, 
Türkiye iş Bankası Trabzon şubesi müdürü Hay

rettin Tevfik Beyefendiden, 
Zonguldak vilâyetinden. 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15, 10 

BEİS — Hasan B. 
KÂTİPLER: Refik B. (Konya), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

Umumî heyete 
Aşağıda isimleri yazılı azayi kiramtn hizala

rında gösterilen müddetlerle mezuniyetleri Ri
yaset divannun 21 - IV - 1934 tarihli içtimamda 
tekarrür etmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 
Amasya mebusu tsmail Hakkı B., bir buçuk ay 

hastalığına binaen, 
Aydın mebusu Tahsin B., bir buçuk ay, 

hastalığına binaen, 
Eskişehir mebusu Emin B., iki ay hastalığına 

binaen, 

İstanbul mebusu Akçuraoğlu Yusuf B., iki ay, 
mazeretine binaen, 

Istabul mebusu Ahmet Hamdi B., altı hafta, 
hastalığına binaen, 

Konya mebusu Mustafa B., bir buçuk ay, 
hastalığına binaen, 

Manisa mebusu Turgut B., bir buçuk ay, 
hastalığına binaen, 

Manisa mebusu Kani B., iki ay, hastalığına 
binaen, 

Niğde mebusu Galip B., bir buçuk ay, maze
retine binaen, 

Urfa mebusu Memet Emin B., bir ay, 
hastalığına binaen , 

Samsun mebusu Emin B., iki ay, hastalığına 
binaen, 

Sivas mebusu Rahmi B., iki ay, hastalığına 
binaen, 
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Rize mebusu Esat B., bir ay, mazeretine 

binaen, 
Ankara mebusu Halit Ferit B., bir ay, hasta

lığına binaen, 
Çorum mebusu Nabi Riza B., bir ay, mazere

tine binaen, 
Sivas mebusu İsmail B., kırk beş gün, maze

retine binaen, 
Kayseri mebusu A. Tevfik B., yirmi gün, ma

zeretine binaen, 
Eskişehir mebusu Cafer B., bir ay mazere

tine binaen, 
Amasya mebusu İsmail Hakkı B., bir buçuk ay 

hastalığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Aydın mebusu Tahsin B., bir buçuk ay, 

hastalığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Eskişehir mebusu Emin B., iki ay, hastalığına 

binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
İstanbul mebusu Akçuraoğlti Yusuf B., iki ay, 

mazeretine binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Istabul mebusu Ahmet Hamdi B., altı hafta, 

hastalığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Konya mebusu Mustafa B., bir buçuk ay, 

hastalığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Manisa mebusu Turgut B., bir buçuk ay, 

hastalığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Manisa mebusu Kani B., iki ay, hastalığına 

binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Niğde mebusu Galip B., bir buçuk ay, maze

retine binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. ^ 
Urfa mebusu Memet Emin B., bir ay, 

hastalığına binaen , *̂  
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Samsun mebusu Emin B., iki ay, hastalığına 

binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Sivas mebusu Rahmi B., iki ay, hastalığına 

binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-
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bul edilmiştir. 
Rize mebusu Esat B., bir ay, mazeretine 

binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Ankara mebusu Halit Ferit B., bir ay, hasta

lığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Çorum mebusu Nabi Riza B., bir ay, mazere

tine binaen, J 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-

ul edilmiştir. 
Sivas meousu İsmail B., kırk beş gün, maze

retine binaen, 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kayseri mebusu A. Tevfik B., yirmi gün, ma

zeretine binaen, 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Eskişehir mebusu Cafer B., bir ay, mazere

tine binaen,-
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Başvekalet tezkeresi vardır, okunacaktır 

efendim. 
-2.-—Büyük Millet Meclisi azasının Yunan 

Devlet şimendiferlerinde meccanen seyahat ede
bileceklerine dair Başvekâlet tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Yunan Hükümetinin Yunanistanda seyahat 

etmek arzusunda bulunacak Büyük Millet Mec
lisi azalarile diğer Balkan Devletlerinin teşriî 
heyetleri azalarına kolaylık olmak üzere bilû
mum Devlet şimendiferleri üzerinde meccanen 
seyahat edebilmeleri için yeni bir karar ittihaz 
eylediği ve bundan istifade edilmek için Mebus
ların Yunan sefaretlerince vize edilmiş olan pa
saportlarını şimendifer idarelerine göstermeleri
nin kifayet edeceği ve Büyük Millet Meclisi aza
sının bundan müstefit olduklarını görmekle Hü
kümetinin bahtiyar olacağı Yunan sefaretinden 
verilen notada bildirilerek keyfiyetin Yüksek 
Meclis azasjna iblâğının rica edilmiş olduğu Ha
riciye Vekilliğinin 7 - IV -1934 tarihli tezkere
sinde bildirilmekle arzolunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Ittıla husulü için Yüksek huzuru
nuza arzedilen bu tezkereden anlaşılan, dost 
Hükümetin bu cemilesine mukabele edilmesi Di
vanı Riyasetinizce tezekkür edilecektir (Teşek
kür ederiz sesleri). 

3 — Ekmeklerden alınacak resim hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi. 

L4 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3 - VII - 932 tarih ve 2056 sayılı kanuna zey-
len ekmeklerden alınacak resim hakkında ha
zırlanıp 1 - III - 934 tarih ve 6/483 sayılı tezkere 
ile arzedilen kanun lâyihasının iadesine müsaade 
buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi veçhile bu lâyi
hayı iade edeceğiz. 

4 — istanbul mebusu Dr. İbrahim Tali Beyin 
istif asıma dair takriri. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Trakya umumî müfettişliğine tayin buyurul-

maklığım hasebile mebusluktan istifa ediyorum. 
Bu vesile ile de derin saygılarımı sunarım efen
dim. 

9 - IV - 934 Dr. İbrahim Tali 
REİS — Yerine alelûsul yapılması icap eden 

intihabın Hükümete tebliği mukarrerdir. 
4 — SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — Denizli mebusu M az har Müfit Beyin, Es
naf bankasındaki suiistimal hakkında Dahiliye ve
kâletinden şifahî sualine Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Beyin cevabı 

Yüksek Reisliğe 
Esnaf bankasındaki suiistimal ve idare hak

kında gazetelerde okuduğumuz ve gördüğümüz 
tafsilat ve izahat cidden şayanı dikkat ve te
essüf bir derecededir. Bu suiidare ve istimal na
sıl ve kimler tarafından vukua getirilmiştir? 
Senelerden beri devam eden bu hali alâkadar 
makamlar şimdiye kadar görmemişler mi? 
Vatandaşların maddî ve manevî zararlarını mu
cip bu çirkin ahvale karşı neden müsamahada 
bulunmuşlardır? Hulâsa vakanın esası ile me
sul olması lâzımgelenler ve mesuliyetin mahi
yeti ve bu bapta ne yapıldığı ve neler düşü
nüldüğü hakkında Dahiliye vekilinin acilen ve 
şifahen Mecliste izahatta bulunması için işbu 
sual takririni takdim ettim efendim. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Burada sesleri). 

Buyurun Vekil Beyefendi! 
DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 

— Efendim, suale mevzu olan Esnaf bankası 
341 tarihinde teessüs etmiş. Maksadı teessüsü 
şudur: Bilûmum esnafın iktisadî iktidarları
nın takviyesine ve malî itibarlarının teminine 
hadim banka muamelâtile muamelâtı ticariye-
sini ifa etmek üzere, İstanbul Şehremaneti, 
Ekmekçiler cemiyeti, mavnacılar cemiyeti, Ham-
mallar cemiyeti, Kehlibarcılar cemiyeti ve on
dan sonra bir takım zevat tarafından teşkil 
edilmiştir. Bu bir anonim şirkettir. Nizam-
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; namesi usulü mevzua dahilinde tanzim edilmiş 
i ve Hükümet tarafından tasdik olunmuş ve 

faaliyete geçmiştir. Şirketin sermayesi her bi
ri beş türk lirası olmak üzere 20000 hisseye 
münkasemdir ve sermayesi 100 000 liradır. 
Nizamname muhtelif tarihlerde tadil edilmiş. 
Tadilin birisi 928 tarihinde istanbul Şehrema-

j netinden heyeti idareye bir azanın tayini su
retinde vaki olmuştur. Diğeri de; nizamnamei 
esaside sermayenin ancak % 10 u kadar ikraz 
yapılabileceği muharrer iken o zaman bu tahdi
dat kaldırılmış. Diğer bir tadil de: 929 sene
sinde olmuştur. Banka muamelesine ilâveten, 
sair muamelâtı maliye ve ticariyede bulunmak 
fıkrası ilâve olunmuştur. Bu suretle gerek ik
razın nisbeti ve gerek muamelâtın mandudiye-
ti kaldırılarak daha vâsi bir salâhiyet veril
miştir. 

Bankanın her sene heyeti idaresi ve mec-
I lisi umumisi muntazaman içtima etmiş ve muh

telif mesail hakkında heyeti idareden, meclisi 
umumiye arzı malumat edilmiştir. Heyeti umu
miye de, meclisi idare ve murakıpleri ibra et
miştir. 

Bankanın 1927 senesi muamelâtı hakkındaki 
raporunda deniyor ki; bu muamelât senesi için
de temettü olarak % 40 ve demirbaş eşyasın
dan % 30 hesap edilmiş ve ticaret kanununa 
tevfikan hareket olunmuş, 11 bin lira kâr ta
hakkuk ettirilmiş. Şunu da arzedeyim ki bu 
sermayenin on bir bin lirası belediyenin, di
ğerleri de diğer cemiyetlerin efradı üzerindedir. 

O vakitki murakipler raporlarına şu kaydı 
koymuşlardır: Muamelâtın usulü mevzua da
hilinde yapıldığı ve inkişaf eden banka mu
amelâtının hedefe doğru emniyetle yürüdüğü 
işaret edilmiştir. 

Diğer ikinci senei maliyesi, 928 senesinde 
içtima edilmiş - tabiî 927 senesi hesabatı için -
yine bankanın sermayesi 100 000 liradır. He
yeti umumiyede bir takım değişiklikler olmuş 
(İşitilmiyor sesleri). 

Efendim, hulâsai hesabatı arzediyorum: 
927 de içtima edilmiş ve bankanın hedefe doğ-s 

ru emniyetle ilerlemekte olduğu söylenmiş ve 
11 bin lira kâr edilmiş, zannederim % 6 da 
tevziat yapılmış. İkinci senesi bu minval üzere, 
bankanın vaziyeti parlak görülür. Murakipler 

I de inkişafta devam ettiğinden dolayı sermayenin 
| 500 000 liraya iblâğ ile daha yüksek banka mua

melâtı yapabilmesini teklif ediyorlar. Bu kabul 
ediliyor. Yalnız bu 500 000 lira meselesinde, 
merasimi kanuniye dairesinde muamele ifa edil
mediğinden dolayı, İktisat vekâletince kabul 
edilmiyor. Binaenaelyh bankanın sermayesi ola
rak görünen 500 000 lira üzerinde, İktisat ve
kâletinin nazarı dikkati celbediliyor. Vekâletçe 
de serlevhanın kaldırılması bildiriliyor ve kaldı
rılıyor. 

• Ondan sonra 929-930 senesi içerisinde ilk 
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defa zarar kaydedilmeğe başlıyor. O da Süt şirke
tine iştirakinden ileri geliyor, tstanbulda ihtiya-

catı umumiyeden olan süt meselesini bayilerin elin
den kurtararak halka temiz süt satmak için Şeh-
remanetinin teşvikile teşekkül eden Süt şirketine 
iştirak ediliyor. Bu şirket te iyi devam edemi
yor, açık veriyor. Banka da bu yüzden ilk za-
ran kaydediyor, 931 meclisi idare raporunda va
ziyet daha kötüleşiyor. İktisadî buhrandan, ti
caret ve sanayi bankasının tatili tediyat etme
si, mevduatların geri alınması, borçluların 
borçlannı verememesinden bahsederek vaziyeti 
maliyenin iyi olmadığım beyan ediyor ve na
zarı dikkati eelbediyorlar. Ayni zamanda İkti
sat vekâletinin ve Maliyenin de nazarı dikkati 
celbediliyor. Hatta bu sırada bankanm feshi 
ve tasfiyesi de mevzubahs oluyor. 

Fakat küçük mevduat ashabının verdikleri 
paraların bir anda heba olmasından ve esnafa 
verilen borçların birdenbire tahsile kalkışılması 
küçük esnafı fevkalâde mutazarrır edeceğinden, 
banka muamelâtının devamına karar veriliyor; 
ve müdüriyette tahavvül oluyor. 

Geçen sene bu mesele, belediye encümenin
de müzakere olunurken, filhakika bankanm 
halinde salâh eseri görülüyor. Fakat bu salâh ser
mayenin mahvından dolayı çok küçüktür. Bina
enaleyh geçen sene İstanbul meclisi umumisinde 
banka meselesi müzakere olunuyor ve meclisi | 
umumî azalarından bir heyet teşkiline karar ve- ı 
rüiyor, heyet teşekkül ediyor. Heyete vaktin
de tebligat vaki olmadığı için heyetin işe başla
ması biraz gecikiyor. Heyet ancak bu sene te
şekkül ediyor ve bankanın muamelâtını uzun 
uzadıya tetkik ediyor. Banka muamelâtı hak
kında - bu teşekkül eden heyette ticaret odası 
azalan da vardır - verdiği ve meclisi umuminin 
son celsesinde okunan raporun hulâsasını arzet-
mek isterim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bütün bu 
izahatları maalesef bizim tarafımızdan işitemi
yoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. — 
Yüksek söylüyorum amma... Maamafih daha yük
sek söylemeğe gayret edeyim. Öbürlerini tekrar 
edeyim mi? (Hayır, ha vır sesleri). 

Raporun ufak bir hulâsasını yaptıktan sonra 
- zaten bu tafsilât gazetelerde mevcuttur - mec
lisi umumî tarafından teşkil edilen komisyonun 
verdisi raporun hulâsasını arzedeceğim. 

Bu rapor İstanbul meclisi umumisinde son 
içtimada okunmuştur. Rapor şöyle başlıyor: 
(Esnaf bankasının muamelât ve hesabatmı tet
kik ve bu müessesenin hakikî vaziyetinin mey
dana konması ve âtisi için bir fikir verilmesi 
hususunda Şehir meclisinde verilen karar üze
rine mezkûr bankaya gidilerek hesabat, muame
lât ve idare kararlan tetkik olunmuş, aynca ban- | 
ka erkânından malumat alınmış ve aşağıda izah ' 

olunacak hakikatlere ıttüa peyda edilmiştir. 
Evvelemirde şurasmı büyük bir esefle beyana 

mecburuz Jci; Esnaf bankasmm kuruluşu gü
nünden sermaye bitinciye kadar geçen beş al
tı senelik zamanda bankanın muamelelerinde 
zerre kadar mazbutiyet, ciddiyet görülmediği gi
bi, sermayenin ve mevduatın hiç olmazsa bir az 
olsun sıyanet ve himayesine matuf ufak bir ih
timam eserine tesadüf olunmamıştır. Müdüri
yetle heyeti idare azası murakip ve müfettişle
rin de bu hususta vazifelerini ifa etmemiş olduk-
lan görülmüştür.). 

RASIH B. (Antalya) — Hangi tarihte efen
dim? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Bu sene içinde. Raporun müsveddesi 
nisanın onunda yazılmıştır. Fakat makamı ri
yasete nisanm on ikinci perşembe günü veril
miştir (İmzalar? sesleri). 

Bu mukaddemeden sonra biraz geçerek oku
yorum.. Esnaf bankası 3 teşrini evvel 1341 -1925 
senesinde yüz bin lira sermaye ile açılmıştır. 
Yüz bin liralık sermaye beheri beşer liralık 20 
bin hisseye taksim edilmiştir. Nizamnamede ser
mayenin bir milyon liraya kadar tezyidi salâhi
yeti vardır. 1929 da sermayenin 500 bin liraya 
iblâğma heyeti umumiyede karar verilmişse de 
bu muamele yapılmamış ve 1933 yılmda serma
ye 208 bin lira olarak tesbit olunmuştur. 

Banka, bilûmum esnafm iktisadî iktidarlan-
nm takviyesine ve malî itibarlarının teminine 
hadim banka muamelâtile muamelâtı ticariyesini 
ifa etmek üzere kurulmuştur. Müessisler için
de İstanbul şehremaneti, Ekmekçiler cemiyeti, 
Mavnacılar cemiyeti gibi teşekküller bulundu
ğu gibi şahıslar da vardır. 

Esnaf bankasının kullanmış olduğu paraların 
menşeleri aşağıda gösterilmiştir: 

100 000 lira, ilk sermaye. Bunda belediye
nin 11 565 lirası vardır ki 2 313 hisse mukabi
lidir. 

108 000 lira; tezyit sermayesi olup bunun 
faizile beraber 96 740 lirası belediyenindir. 
Aslı 70 000 liradır. 

15 000 lira; belediyenin bankaya açmış 
olduğu hesabı caridir. 

98 498 lira; tdarei hususiyenin mevduat 
suretile bankaya yatırmış olduğu paradır ki; 
78 200 lirası resülmaldir. 

36 834 lira; Millî iktisat bankasının tas
fiye neticesi tahsil olunan paradır ki; ema
nettir. 

41 165 lira; Tahlisiye idaresinin mevdua
tıdır. 

400 lira; vadeli tevdiat. 
1 605 lira; Tasarruf sandığının parasıdır 

ki mecmuu; 401 502 liradır. 
Bu 401 502 liraya bir piyango muamelesin

den sonra; 82 235 lira daha ilâvesi lâzımge-
liyor. O halde bütün bunların heyeti mecmu-
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ası 483 737 lira oluyor. Buna mukabil banka
nın alacakları şunlardır: 

130 289 lira; senedat, 
41 749 lira; borçlu cari. 
317 717 lira; muhtelif borçlar, 
4 694 lira; iştirak hissesi ki; mecmuu 

494 449 lira eder. Şu hesaba nazaran bankanın 
bütün borçlarını ödedikten sonra 10 000 lira 
kadar bir fazlalık zuhur ediyorsa da, hakikat
te böyle olmayıp, banka sermayesini tamamen 
bitirmiş gibidir. 

Diğer taraftan bankanın alacakları ne ka
dar kuvvetli ise , bankaya borçlu olanlar borç
larım ödemek hususunda o kadar kayitsiz ve 
zayif adamlardır. Bunlarm bazısı borçlandık
ları on binlerce liradan on lirasını vermeyecek 
haldedirler. 

Raporda senedattan bahsedildikten sonra 
şöyle devam etmektedir: 

Banka bidayetinden beri, mevzuunun hari
cinde iş görmüştür. Banka, esnafın takviyesi 
gibi gayet iyi bir maksat için kurulmuştur. 
Fakat bu gayeye pek az riayet edilmiş ve aki-
beti meçhul işlere girişilmiş ve banka müdü
rü, şayanı hayret bir surette kontrolsuz bıra
kıldığından, kasten denilecek derecede ihmal 
ve teseyyüp ve sermayenin israfı gibi müessif 
yolsuzluklar başgöstermiştir. Bankanın yaptığı 
ve sermayenin mahvolmasını intaç eden işlerden 
mühim bir kaçı tarih srrasile şunlardır: 

Süt işi, 
Memba suları anonim şirketi, 
Yazı makineleri işi, 
Piyango biletleri bayiliği, 
Ticaret ve sanayi bankasile bono muamelesi, 
Heykel işleri, 
Şahsî bonolar ve şahsî krediler. 
Bundan sonra bu rapor bu işlerin tafsilâ

tından bahsediyor. Bunları burada okumağa 
hacet yoktur. 

Asıl hükme geliyoruz; neticede enterese ola
rak bulduğum şeyleri okuyacağım: 

Bankanm bu mühim malî ve teşebbüsler sil
silesi hitam bulduktan sonra sıra bonolarla fert
lere ikraz olunan paralara gelir. 

Bundan sonra rapor, şu veya bu gibi isimler 
zikrediyor ki; bunları okumağa lüzum yoktur. 

Kanunî mesuliyetlere gelince; kanunî mesu
liyetlerin nasıl tecelli edeceği bilinmez. Müdür 
başta olmak üzere meclisi idare ve mürakiplik-
te ve heyeti umumiyede bulunan zevatm aledde-
recat mesul addedilmesi zaruridir. 

Bundan sonra bankanın şimdiki vaziyet ve 
atisine geçiyoruz: 

Bankanın eski müdürünün bankadan uzaklaş
tırılmasına muvaffakiyet hâsıl olunca, müesse- | 
senin kasasında beş, altı bin liradan başka bir ! 
şey yoktu. Buna mukabil; sermaye ve mevdu
at ve krediden 350 lira - bu her halde 350 000 
lira olacaktır - borç ve o kadar da alacak senetleri 

vardır. Şu kadar ki; kuvvetli alacaklılara mu
kabil, borçlulardan da kendilerinden % 10 bi
le tahsil olunamaz. 

Mühim bir nokta: Yeni heyet mazbut ve 
dürüst bir surette çalışıyor. Bu heyet bankanm 
muamelesinde devam taraftandır. Sebep Ola
rak da şunu gösteriyor: Eğer banka tasfiyeye 
tâbi tutulursa, belediyenin bu kadar alacağı 
mahvolup gidecektir. Halbuki faaliyette devam 
ederse, yavaş yavaş kendini toplar ve belki 
borçlarını ödeyecek hale gelir. Sermaye mevcut 
olmadığı halde bu netice nasıl elde edilir, suali
ne karşı da, banka müdürü bazı esaslar derme-
yan ediyor. 

Neticede: bankanm istikbaldeki vaziyeti ko
misyon azası tarafından tetkik olundu. Daha 
katî bir fikir ve karar verilmedi. Komisyon aza
sından ikisi sermayesi böyle tamamile mahvol
muş bir malî müessesenin yeniden sermaye ko-
nulmaksızın, muameleye devamının imkânı ol
madığı kanaatindedir. Diğer taraftan mevduatı 
koruma kanunu, bankanm bu şekilde devamma 
müsait değildir. 

Bankanm bu halile işe devam etmesi, tas
fiye şekline nazaran, Belediyenin menfaati itiba-
rile müreccah bulunduğu düşünülüyorsa da şu 
ve bu fikir üzerinde istikrar hâsıl olmamıştır. 
Arzolunur efendim. Bu rapor; meclisi umuminin 
son günü o heyet tarafmdan yine Mecliste oku
nup maatteessüf münakaşa edilemeyen rapordur. 
Ne yazıktır ki böyle mühim bir rapor vaktinde 
verilememiştir ve meclisi umumide münakaşa 
edilememiştir. Bendeniz her türlü hakikatin 
meydana çıkmasına hizmet etmiş olmak için ge
rek rapor sahiplerinin dediklerini daha vazih 
ve daha geniş bir surette söyleyebilmelerini ve 
gerek karşıda ittiham olunanların müdafaala
rını temin için, kendilerine bu fırsatı ihzar ede
ceğim. Meclisi umumiyi davet edeceğim ve me
seleyi orada münakaşa ettireceğim (Bravo ses
leri). 

RASIH B. (Antalya) — Adliye, adliye vazı
yet etsin! 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Şimdi bu esnaf bankasının vaziyeti
nin üç noktai nazardan muhakeme olunması lâ-
zımgelir. 

1 - İktisadî ve malî noktadır. İktısaden ano
nim şirketlerin bizdeki rejimi; idarî murakabe
leri kabul etmeyip doğrudan doğruya adliyenin 
müdahalesini istilzam eden bir rejimdir. 

Dünya iktisadiyatının dirije olduğu bir za
manda belki bu, bizim için bir noksandır. Bu, 
mevzuumuz dahilinde değildir. Aynca düşü
nülmesi iktiza eden bir meseledir. Belki biz de 
kanunî yollardan giderek, bir takım idarî mu
rakabeler tesisine muhtaç olacağız. Bunu ma
kamı aidi düşünür ve icap ederse Meclisi Ali
ye arzeder. 

İkincisi: doğrudan doğruya adlî olan safha-
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dır. Bu safhada; şimdiye kadar hiç bir müraca
at vaki olmadığı için, gerek hissedarlar tara
fından, gerek di*er a rka l ı la r tarafından mü
racaat olmadığı için, adliye harekete gelmiş de
ğildir. Fakat son münakaşa üzerine müddei 
umumî, bu münakaşaları ihbar addederek mese-
leve vazıyet etmiş bulunuyor. Tabiî, adlî tah
kikatın neticesinin ne olduğunu yakında anlıya-
cağız. 

Üçüncü mesele; belediyenin iştiraki ve ida-
rei hususivenin mevduatı dolayısile doğrudan 
doğruya hidematı umumiyeye ait bir müessese
nin menfaatinin haleldar olması yüzünden icap 
eden tahkikattır. 

Bu tahkikata bir mülkive müfettişi 
memur edilmiştir, mülkiye müfettişi o gün
den itibaren ise başlamıştır. Kendisine ihtisas 
işlerinde vardım etmesi için İktisat vekâleti ta
rafından bir vevahut iki mütehassıs dahi terfik 
edilmiştir. Tahkikat başlamıştır. 

İlk gelen habere nazaran, sırf belediyenin 
menfaatini vaktinde ve zamanında gözetip, 
icap eden mesul makamlara haber vermedi
ğinden dolayı, alâkadarların tahkik ve isticva
bına lüzum gösterilmiştir ve isticvaba da baş
lanmıştır. Bu tahkikatın, Mülkiye müfettişi
nin yapacak tahkikatın hedefi, ellerine bele-
divenin ve îdarei hususivenin menfaatinin mu
hafazası tevdi olunan kimselerin, bu işte gös
terdikleri faaliyetlerini ve ihmal vevahut sui 
idarelerinin mahiyetini tayin etmektir. Bu 
taavyün edince, bu teftişin neticesini pek ya
kında Meclisi Âlive arzedeceğimi kuvvetle 
ümit ediyorum. Haklarında icap eden kanunî 
muamele yapılacaktır. Bankanın bu vaziyeti ve 
banka hakkında öğrenilen neticenin hariçteki 
menfi akislerini şimdiden önlemek ve o menfi 
akislerden istifade edeceklere şimdiden bil
dirmek icap eder ki ; Türkiye idaresi bütün 
bu buhran sıkıntılarına ve tazyiklerine rağmen, 
gerek hususî müessesatı maliyesinde ve gerek 
kendi idaresinde, dünvada misli olmayacak bir 
dürüsti ve fazilet göstermiştir. Biz bu dürüsti 
ve fazileti tarihin bize telkin ettiği yüksek 
seciyelerimize medvunuz. Türk inkılâbından 
sonra, Türkive Büvük Millet Meclisinin hu
zurunda mesuliyet alanlar, hiç bir suç ve hiç 
bir suçlu yoktur ki, ıttılaına vâsıl olııpta onu 
kanunen takip etmesin ve onu pençei adalete 
teslim etmesin. Biz yalnız suiistimali takip 
etmekle mükellef değiliz. Biz ayni zamanda, 
gerek cehil yüzünden olsun, gerek ihmal yü
zünden olsun, suiidareyi de takiple mükellefiz. 

Devletleri ve müesseseleri yıkan suiistimal
lerden ziyade, suiidarelerdir. Suiistimali her 
gün polis takip eder, adliyeye verebilir. Fa
kat suiidareyi takip etmek, daha büyük bir 
dikkat ve liyakate mütevakkıftır. Bizim vazi
femiz onu takip etmektir. 

Gerek Kemalist inkılâbının çizdiği büyük 

hamlenin verdiği vazife, gerek Büyük Millet 
Meclisinin şerefi, haysiyeti ve sian ve onunla 
beraber şahsî havsivet ve izzetinefsimiz, bu 
gibilere mevdan ve aman vermemevi âmirdir. 

Beşeriyet cihanında yepyeni bir fazilet âle
mi yaratan Kemalist Türk inkılâbının hamlesi 
ve onun büvük vâznnrn bize verdimi direktif 
budur. Biz bu direktifte devam ettikçe, bu 
gibi suiistimal ve sui idareleri yananların her 
vakit cezasını verebileceğiz ve günden pime, 
a^ala azala hiçe kadar ineceğiz. Adlive heve-
ti teftisivesinin vazıvet ettiği bu iş hakkınca 
maruzatım bundan ibarettir. E*er saili muh
terem ve Heyeti muhtereme daha fa?:la malû
mat arzu ederlerse kavitler ve notlarım var
dır. af7T malûmat ederim. 

RASIH B. f Antalva) — Bir noktanın tavzi
hini nVa, edebilir mivim? 

REtS — Nizamname mucibince, müsaade 
ediniz de evvelâ anal sahibi snvlesin. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAVA B. 
(Mu^la) — Nizamnameyi ihlâle ve arkadaşımın 
sualine hacet bırakmadan arzerlevim ki. bah°et-
medi«im: hesapların tafsilâtıdır. Bu tafsilâtı 
arzetmekli^im netice üzerine hic bir tesir yap
maz. Şahısların hesahatı ise burada uğraşıla
cak meselelerden değildir. Bu, berbat , bizde 
ve mahkemelerde mevcuttur. Meclisi Âli arzu 
ederse okurum. Şahıslara ait meseleye gelince, 
ferek idareden olsun, gerek hariçten olsun, ma-
kamatı aidesi nezdinde cevaplarını verecekler
dir. 

Belediyenin ne kadar sermayesinin tehlikede 
olduğunu öğrenmek istiyorlarsa 200 000 lira 
raddesin dedir. 

RASIH B. (Antalya) — Süt şirketinin . . . 
REİS — Rasıh Bey! ancak sual sahibi sora

bilir. 
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Muğla) — Süt şirketi arzetti^im gibi belediye
nin o husustaki vazifesini görsün dive îstanbul-
da bir Süt müstahsiller şirketi teşekkül etmişti. 
Fakat neticede iflâs etmiştir. 23 000 lira zara
ra uğramıştır. 

Su şirketi ise, yine Istanbulda halka temiz 
su içirebilmek için bir şirket teşekkül etmiştir. 
O şirket te iflâs etmiştir. Buraya bankanın ver
diği para, olduğu gibi batmıştır, bütün bunlara 
ait hesaplar elimde mevcuttur. Fakat arzetti-
ğim gibi, bunları teker teker Meclisi Âlive ar-
zetmeğe hacet yoktur. Yeri burası değildir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Arkadaş
lar , Esnaf bankası hâdisesi hakkında gazetelerin 
verdiği tafsilât ve izahat ve bilhassa Şehir meclisi
nin kararile heyeti tahkikivenin tanzim ettiği ra
por ki, şimdi Dahiliye vekili muhteremi tarafın
dan kısmen şimdi bize de bildirilmiştir, bu rapora 
nazaran ve gazetelerin rivayetine göre vukua ge
len fena idare ve suiistimal yüzünden dolan
dırıcılık ve sahtekârlık ta karışarak işte bu gün 

- 1 1 8 -



İ : 4 3 2 6 - 4 - 1 0 3 4 C : 1 
Esnaf bankası da maatteessüf, maatteessüf iflâs 
derecesine girmiştir. Bu meselenin her gün ye
ni bir safhasını gazeteler teferruatla yazmakta 
olduklarından muhterem Dahiliye Vekili Beye
fendinin fikirlerine iştirakle ben de teferruattan 
bahsetmiyeceğim. Bendenizin temas edeceğim 
noktalar şunlardır: 

Evvelâ yine muhterem vekilin ifadesinden an- j 
ladık ki, bankanın birinci, ikinci seneleri mu- I 
amelesi dürüst gitmiş, hatta birinci sene 15-20 
nisbetinde bir de kâr tevzi etmiş, sermaye 100 
bin lira iken. 

Fakat, maatteessüf iki sene sonra bankada 
banka usul ve teamülüne mugayir hareketler 
başlıyor, bu 4 - 5 senedenberi devam edip gel
mektedir. Şu halde bu dün, bu gün vuku bul
muş bir muamele değildir. 3 - 4 senedenberi de
vam edegelmekte olan bu sui idarenin bu suiis
timalin devamına bu güne kadar niçin fırsat ve
rildi. Burada denilebilir ki, ıttıla hâsıl etme
dik. Fakat muhterem vekilimizin buradaki be
yanatından anlaşılıyor ki, murakabe vaziyetin- 1 
de bulunan belediyemiz 4 - 5 senedenberidir 
bu sui idareye pek güzel ıttıla hâsıl etmiştir. Ne 
suretle?... Efendiler, zannediyorum ki, belediye
nin maaşlı bir murahhas azası esnaf bankasında 
bulunmaktadır. O halde belediyenin murahhas 
bir azası ve hattâ belediyenin bu gün az çok yük

sekçe mevkilerinde bulunan bazı zevat az veya çok 
banka meclisi idaresinde bulunduğu halde 4 - 5 
senedenberi bir çok müdür, murakıp, heyeti ida
re azalan gerek şifahî ve gerekse tahrirî bir 
surette bankanın uçuruma doğru gitmekte ol
duğunu söyledikleri halde buna ıttıla hâsıl 
edemedim, denemez. O halde görülüyor ki ban
ka bir uçuruma giderken 3 - 4 senedenberi lâzım-
gelen makam kimse - bilmiyorum tabiî tahkikat 
neticesi bunu gösterecektir - o makam vazifesini 
ihmal etmiştir. Bu ihmalin neticesi şu oluyor: 
Zavallı mavnacılar, zavallî hamallar, veyahutta 
zavallı tanzifat amelesinin paraları, bir arkada
şımızın dediği gibi, tebahhur edip gidiyor. 

Saniyen benim temas ettiğim noktalardan bi
risi de şudur: Bu paralar nasıl olmuşsa olmuş, 
yenmiş, içilmiş, halkın mevduatı kaybolmuş. 
Fakat efendiler, bunda çok şayanı dikkat bir 
cihet görüyorum. O da; bu halin memleketin ma
lî ve iktisadî siyaseti, bankacılığın ruhu mesa
besinde olan halkın emniyet ve itimadile oy
nanıyor. Çünkü malûmu ihsanınız İsmet Paşa 
Hükümetinin en büyük şiarı memleketteki ti
caret, sanayiin ve serveti milliyenin ve ban
kacılığın inkişafına çalışmaktır. Bunu şükran
la görüyoruz. 

B. Kabinenin bu çalışmasına mukabil ve bu in
kişafı husule getirmesine rağmen 4, 5, kişi bu 
siyasete bu çalışmaya karşı bin türlü dolaplar
la ve tezviratla bu çalışmayı akim bırakmaya 
çalışıyorlar. îşte benim teessüf ettiğim nokta
lardan biri de budur. I 

Efendiler, bunlar kimlerdir, bilmiyorum. 
Gazeteler şunu, bunu yazıyor. Hayır efendim 
benim istediğim, muhterem Vekil Beyefendinin 
dediği gibi resmî tahkikatın neticesinde ihmal 
ve terahi gösterenler kim ise Vekil Beyefendi
nin burada söylemelerini istiyorum. Binaena
leyh sualimin bu kısmını ben de tahkikat ne
ticesine kadar tehir ediyorum. 

Üçüncü mesele : mesul olması lâzımgelen ba
zı zevat af kanunundan müstefit olacaklarmış. 
Olabilirler, ticaret kanunu mucibince cürümden 
5 sene geçtikten sonra şu ve şu cürümler hak
kında takibat yapılmaz. Bunu kabul ederim. 
Fakat bu adamlar ki memleketin ticaretile, mem
leketin bankacılığı ile ve serveti milliyesile susu 
ile, busu ile oynamışlardır, af kanunundan müs
tefit olabilirler. Fakat çok rica ederim, bu af
tan müstefit olanlar kimlerse bu adamları bir 
daha bunları şuabatı idarede istihdam etmeye
ceğiz diye ilân eder. 

RASIH B. (Antalya) — Paralar ne olacak? 
MAZHAR MÜFlT B. (Devamla) — Efen

dim, şunu maatteessüf arzediyorum ki, bütün 
anonim şirketlerdeki murakıpler malûmülesami 
zevattır. Bu murakıpler her sene şirketlerce 
tanzim edilen rapor ve blânçolan bilâ tetkik 
imza ederler ve avaidi mahsusasını alırlar, gi
derler. 

Binaenaleyh zuhur eden bu hâdisattan anla
şılıyor ki, Hükümetimizin bu anonim şirketler 
hakkmda yeni tedbirler alması, yeni kararlar 
ittihaz etmesi icap ediyor. Nasıl ki muhterem 
Dahiliye Vekili Beyefendi bu noktaya temas bu
yurdular ve bu lüzumu zannederim onlar da 
takdir buyurdular. 

Efendiler, bir de benim en ziyade nazarı 
dikkatimi celbeden mesele, gazeteler, raporda 
vardır dediler. Fakat burada bahsolunmadı. 
Mevkii yüksek bir zatin 16 000 lira istikraz et
tiği, fakat bu zatin isminin anlaşılamadığı. 

Efendim, bankadan istikraz iki türlü olur. 
birisi banka nizamatma, banka teamülüne, usu
lüne ve kavaninine muvafık şekilde istikraz olu
nur. Bu istikrazı yapanın isminin saklanmasını 
bendeniz anlamam. Fakat eğer banka teamül 
ve nizamatma ve kavaninine ve usulüne riayet 
edilmeyerek, ne diyeyim, nüfuz tesirile veya her 
hangi bir suretle tesir yaparak velhasıl gayri-
meşru bir surette istikraz yapan bir adamın is
mi saklanamaz efendim. Eğer bunun haysiyeti 
mevzubahs ise, bu gayrimeşru hareketi yapmak
la zaten haysiyetini kendisi kırmıştır. Bilâkis 
bu ismin saklanması, bir cok yüksek mevkide 
bulunan namuslu zevat hakkında şüpheler tev
lit eder ki, buna da hiç hakkımız yoktur. Bir 
suçlu için namuslu bir adamın namusunun şüphe 
altında bulunmasına hiç kimse cevaz veremez. 
Binaenaleyh şimdi değilse bile; neticei tahkikat
ta muhterem Vekil Beyefendi bu ismi söylemeli
dir. I | 
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Arkadaşlar, hakikaten hepimiz biliyoruz 

ve burada takdirle söyleriz ki; Hükümeti
miz, suüdare, suiistimal, irtikâp, irtişa ve
saire vesaire bu gibi mesailde cidden çok şe
dit ve çok faal bulunuyorlar. Bunu takdir ede
riz ve şükranla söyleriz. Hiç şüphe yoktur ki; 
her hangi bir fili, bu gibi hali irtikâp edenler 
- gazetelerin esrarengiz diye tavsif ettiği şe
yin - esrar perdesi altında kalmasına ne 
Hükümet ve ne de biz sükût edemeyiz. 

Şimdi efendiler netice şudur: Banka mu
amelâtında bir yolsuzluk vaki amma ihmal mi, 
ter ahi mi, nedir? Bu, Hükümetimizin tahki
katı ile sabit olacaktır ve hiç şüphesiz ki; 
bu kendi kendine vaki olmuş bir şey değil
dir, tebahhur bile etse altına ateş ister. 

Binaenaleyh bunun mesulleri behemehal ola
caktır. Bu file mütecasir olanlar kimlerdir? 
Bu mütecasirlerin mesuliyetleri hakkmda Hü
kümetimiz çok çetin bir mücadeleye girişmiştir 
ve çalışmaktadır. Bu mesele şimdiye kadar 
Hükümetimizin halletmiş olduğu meseleler ara
sında hiç mesabesindedir. Muhterem Vekil Be
yefendiden çok rica ederim, tahkikat netice
sinde mesul olanlar kimlerdir, bu esrarengiz 
adam kimdir? Bizi bu bapta tenvir etsinler ve 
Hükümetimiz nasıl bu meseleyi ciddiyetle ta
kip edecekse ben bu kürsüden söylüyorum ki, 
Hükümetimizle beraber ben, yalnız ben değil, 
bütün arkadaşlar behemehal bu meseleyi ne
ticesine kadar tahkik edeceğiz, takip edeceğiz 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Mazhar Müfit Bey arkadaşım, gazetelerin 
neşriyatından bahsederek, esrarengiz zatler-
den, söylenemeyen isimlerden bahsettiler. 
Demincek te arzettiğim gibi, bu memlekette 
hiç bir fenalık yapılamaz ki, onu yapan adamın 
mevkii ne olursa olsun, ismi mevzubahs ola
masın, Cumhuriyet kanunları yakasından ya
kalayarak adalete teslim etmesin. Böyle bir 
şey mevzubahs değildir. Eğer bazı kimseler, 
bahusus bazı neşriyatta böyle esrarengiz şeyler 
gözüküyorsa kendi hayallerindedir. Yoksa her 
hakikat söylenecektir ve söylenmiştir. Tica
ret müdürünün Vakitte bir beyanatı vardır. 
Meselenin hassasiyetinin hararetini soğutma
sın diye okumadım. Bu zat diyor ki; söyleni-

/ — Şûrayi askerî teşkili hakkındaki kanunun 
1 inci maddesinin A fıkrasının tefsirine dair 3/444 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası [1] 

Bir tefsir lâyihası vardır, okutuyorum efen
dim. 

[1] 122 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

len şeyler tamamile yanlıştır. Bunu söylemek 
istemedim. Çünkü fenalığa karşı efkârı umu-
miyede bilhassa, Millet Meclisinde hâsıl olan 
heyecanı söndürmek doğru olamaz. Bu heye
can sonuna kadar gitmelidir, semeresini ver
melidir. 

Tekrar arzediyorum, anonim şirketlerin za
tına mahsus iyilikleri olduğu gibi kendilerime 
mahsus bir takım fenalıkları da vardır. Bu da 
o fenalıklardan biridir. Nihayet hususî bir 
müessesedir. Hususî müessesatta olan fenalık
ların mesuliyeti kanunda muayyendir. Oradaki 
yapılacak fenalık, adliye kanunlarile tayin olu
nur. Bizim ona münasebetimiz, doğrudan doğ
ruya emniyet ve hüsnü idaresi eline mevdu olan, 
belediye ve idarei hususiyenin paralarını iyi 
kullanmayanlara karşı yapacağımız takibatta
dır ve şunu da arzetmek isterim ki, küçük mev
duat ve küçük sanat erbabının hiç bir parası 
kalmamıştır. Bütün belânın büyüğü, belediye
nin 100 Ö00 lirasile, idarei hususiyenin 100 000 
lirası üzerinde dönmektedir. Bir de şu veya 
bu devaire ait, yine halkın demek olan serma
yeye aittir. Halkm hukuku muhafaza edilmiş
tir. Hüsnü idare veyahut suiidareden mesul ve 
müşterek olanlar, bu raporu yazanlardır. Bu 
raporu yazanların ve söyleyenlerin mesulü müşte
rek arkadaşları, dört beş senedenberi ayni mec
lisi umumilerde veyahutta heyeti idarelerde aza
dırlar. Binaenaleyh, hakikaten meydana çık
ması, lâzımgelen safhanın son merhalesi burası
dır. Nasıl ki, her millî meselenin son kararı 
burada verilir. Fakat tahkikat safhası İstanbul 
belediye meclisinde olacaktır. Tahkikat Mec
listen çıksın. Onun için bu günlerde gerek it-
tiham edenlerin ve gerek edilenlerin geniş 
münakaşalarına meydan vereceğim. Orada 
münakaşa olunan, gizli el denilen ne kadar 
fenalık varsa meydana çıkacak, onlar huzuru 
âlinizde teşrih olunacaktır, bu hususta vereceği
niz kararlar, vereceğiniz hükümler harfiyen ve 
behemehal tatbik olunacaktır (Alkışlar). 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Bendeni
zin sualimden maksat bu idi. Vekil Beye çok 
teşekkür ederiz, neticeye şiddetle intizar edi
yoruz. 

REİS — Ruznameye geçiyoruz efendim. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) —- Reis Beyefendi 
mazbatada bir yanlışlık var. 

REİS — Okunsun da ondan sonra tashih bu
yurursunuz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Askerî şûra teşkili hakkındaki 636 numaralı 

kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasının Millî 
Müdafaa vekâletinin bağlı tezkeresi suretine na-

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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zaran tefsir yolu ile halline dair olup encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 7 - IV -1934 ta
rihli ve 6/1072 numaralı tezkeresi Millî Müdafaa 
vekâletinden gönderilen memuru huzurunda 
okundu ve müzakere edildi: 

22 haziran 1930 tarihli ve 1076 numaralı jan
darma kanununun birinci, ikinci ve üçüncü, dör
düncü maddelerine göre jandarmanın umumî em
niyet ve asayişi korumağa memur silâhlı ve as
kerî bir inzibat kuvveti olup askerî talim ve ter
biye ile seferberlikte kısmen orduya intikal ede
ceğine binaen ve Gümrük muhafaza memurları
nın askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 
29 - VII -1931 tarihli 1859 numaralı kanunun 
bazı mevaddı ile işbu kanuna müzeyyel 7-1-1932 
tarihli ve 1917 numaralı kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrası ve mütebaki maddelerine 
göre işbu teşekküllerin Büyük erkânı harbiye 
reisliğine ve M. M. vekâletine merbutiyetlerini 
sarahaten bildirmekte ve Büyük erkânı harbiye 
ile Millî Müdafaa vekâleti merbutatı için 
askerî şûranın kanunu mucibince mütaleası 
alınmakta olduğu ve esasen mezkûr iki kanun 
Askerî şûranın teşkili hakkındaki kanunun neşri 
tarihi olan 1341 senesinden sonra kabul edilme
leri hasebile işbu teşekküllerin de Şûrayi askerî 
kanununun birinci maddesinin (A) fıkrası dairei 
şümulü dahilinde zikredilmemiş olması, biri mem
leketin umumî asayişini, diğeri hududun emniyet 
ve selâmetini koruyan askerî kıtaların askerliğe 
taallûk eden hususatta Askerî şûranın mütaleası 
alınması manasını ifade etmeyeceğine nazaran 
işbu kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasında 
yazılı hususat meyanmda jandarma ile gümrük 
muhafaza teşkilâtının dahil bulunduğuna karar 
verilmiş ve fıkrai tefsiriye aşağıya yazılmıştır. 

Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazan tasvibi
ne arzolunur. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — « Askerî şûranın 
mütaleası almması manasını » cümlesindeki «alın
ması» «alınmaması» olacaktır. Tertip hatası var
dır. 

REÎS — Peki efendim, tashih edildi. 
Fıkrai tefsiriyeyi de okutuyorum: 

Tefsir fıkrası 
Askerî şûra teşkili hakkındaki 636 numaralı 

kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasında mez
kûr Şûranın mütalea dermeyan edeceği hususat 
meyanında jandarma ile gümrük muhafaza teş
kilâtı da dahildir. 

REÎS — Tefsir fıkrası hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Yoktur sesleri). Söz isteyen 
olmadığına göre fıkrai tefsiriyeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

REİS — İkinci müzakeresi yapılacak madde
lere geçiyoruz. 

2 — İktisadî buhran vergisi kanununa mü
zeyyel 1/885 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

İktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel 
kanun 

MADDE 1 — 1890 numaralı iktisadî buhran 
vergisi kanununa aşağıdaki hükümler tezyil 
olunmuştur: 

1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanu
nunun birinci maddesinde yazılı hizmet erba
bı haricinde kalan kazanç vergisi mükellefleri
nin tahakkuk eden kazanç vergilerine mezkûr 
vergilerin beşte biri nisbetinde buhran vergisi 
zammedilmiştir. 

Bu kanun mucibince alınacak buhran zam
mı, kazanç vergisile beraber ve ayni hükümlere 
tevfikan tahsil olunur. 

Ruhsat ve unvan tezkeresi harçları ve karne 
bedelleri buhran zammma tâbi değildir. 

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 
üçüncü maddesi mucibince kazanç vergisinden 
istisnası kabul edilmiş olanlar buhran zammın
dan da müstesnadır. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yazılı reyinize 
arzediyorum. 

3 — Muvazene vergisi kanununun 10 uncu 
maddesinde yazılı müddetin bir sene daha uzatıl
masına dair 1/919 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

Muvazene vergisi kanununun 10 uncu madde
sinde yazılı müddetin bir sene daha uzatılma
sına ve birinci maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 1980 numara ve 26-V-1932 
tarihli muvazene vergisi kanununun 10 uncu 
maddesinde yazılı olup 2174 numara ve 8-V-1933 
tarihli kanunun birinci maddesile 1933 malî se
nesi nihayetine kadar uzatılan müddet, 1 hazi
ran 1934 tarihinden itibaren bir sene daha uza
tılmıştır. 

[1,2] Birinci müzakereleri 42 inci inikat zap-
tındadır. 
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REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini

ze arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Muvazene vergisi kanununun 
isitisnalan sayan birinci maddesinin 2 numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Umumî müesseseler tarafından müstahdemle
rine verilen hakikî vesaiti nakliye masrafları ta
mamen ve seyahat yevmiyelerinden: 

Umumî müdürlere verilen yevmiyelerin 10, 
Müfettiş ve müdürlere verilen yevmiyelerin 5, 
Müstahdemlere verilen yevmiyelerin 3 lirası 

maktu harcırahlarda, nakil vasıtaları ücratile 
yukarıda gösterilen şekilde, yevmiye isabet eden 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜKERREM 
B. (İsparta) — Reis Beyefendi, ikinci fıkranın 
üçüncü satırında (ve seyahat) kelimesi vardır. 
(Seyahat) kelimesi kalkacaktır. (Ve yevmiyele
rinden) şeklinde olacaktır. 

REİS — Seyahat, kelimesi kalkacaktır, (ve 
yevmiyelerinden) olarak kalacaktır. (Seyahat) 
kelimesini çıkarıyoruz. Maddeyi bu şekilde re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya ; 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesini yazılı reyinize arzediyorum. 

4 — Dahilî istihlâk vcryisi hakkındaki ka
nunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da 1/892 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Ma
li)! o, ve Bütçe encümenleri mazbataları \ 1 | 

REİS — Bunun da ikinci kıraatidir. 

Dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel 
kanun 

HADDE 1 — 1718 numaralı dahilî istihlâk 
vergisi kanununun birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek şeker 
kilosundan 12 kuruş istihlâk vergisi alınır. 

Bu kanunun neşri tarihinde faaliyetleri he
nüz bir istihsal senesini tamamlamamış olan 
fabrikalar mamulâtı için bu resim 10 kuruş ola
rak alınır. 

Ancak İcra Vekilleri Heyeti 1935 ve müte
akip senelerde bu mahiyetteki fabrikalar ma

ili Birinci müzakeresi 42 inci inikat zaplın-
dadır. 

mulâtına ait resmi birinci fıkradaki miktara çı
karmağa salahiyetlidir. 

Yukariki fıkralarda yazılı şeker tâbiri küp, 
kare ve toz halinde bilcümle şekerlere şamildir. 

REİS — Bir tadilname verilmiştir. Okuyaca
ğız: 

Yüksek Reisliğe 
116 sıra numaralı lâyihanın birinci maddesi

nin ikinci fıkrasındaki 12 kuruş kelimesinden 
sonra (ve gilikoz kilosundan 6 kuruş) fıkrasının 
ilâvesini ve üçüncü fıkrasındaki, fabrikalar, ke
limesinin (Şeker fabrikaları) şeklinde tadilini 
teklif ederim. 

Bursa 
Rüştü 

REİS — Encümenin noktai nazarı nedir? 
BÜTÇE E. R. MUSTFA ŞEREF B. (Burdur) 

— Takrir Heyeti Celilece nazarı dikkate alı
yor mu? 

REİS — Encümenin bir noktai nazarı yok. 
reye arzedeceğim. Kabul olunursa encümene 
vereceğiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu takrir
den bir şey anlamadık. İzah etsinler! 

REİS — Teklifi okuduk. Birinci maddenin 
ikinci fıkrasındaki « on iki kuruş » kelimesinden 
sonra (ve glikoz kilosundan 6 kuruş), üçüncü 
fıkrasındaki « fabrikalar » kelimesinin de (şe
ker fabrikaları) şeklinde tadilini istiyor, 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, 926 senesin
de şekerden ve şekerlemelerden vergi alınması 
hakkında 724 numaralı bir kanun çıkmıştır. Gli
kozun kilosundan (8) kuruş, inhisar resmi alın
makta idi. 1929 senesinde gümrük tarife kanu
nunun tadil edilmesi üzerine o zamana 
kadar gümrük resmi olarak glikozdan kilo başına 
5 kuruş 75 santim resim alınmasına rağmen 1929 
senesindeki tadil ile 20 kuruşa çıkarılmıştır. O 
zamana kadar şekerin kilosundan 8 kuruş alınır
ken, onun da kilosu 27 kuruş 20 santime çıka
rılmıştır. 

O zamanlar memleketimizde glikoz fabrikası 
yoktu. Sonra yapılmıştır. Evvelce memleketi

mize, 1340 senesinde bir milyon 639 bin kilo glikoz 
gelirken, bu gün memleketimizde mevcut fabri
kalar 2 milyon 200 bin küsürden fazla glikoz sar-
fetmektedirler. Bunlar gümrük resminden isti
fade etmekte oldukları için ve memleketimize 
hariçten gelmediği cihetle bunlar vergiden kur
tulmuş bir vaziyettedirler. Bendenizin yaptığım 
hesaplara nazaran bunun üzerinden de 6 kuruş re
sim alınması adilâne bir hareket olacağından 
takririmizin encümene havale buyurularak encü
menin tetkikinden sonra Heyeti Celilenin kararı
na bağlanmasını rica ederim efendim. 

REİS — İzahat verdiler efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Teşekkür 

ederiz efendim. 
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REÎS — Şimdi takriri reyinize arzediyorum. 

Nazarı itibare alanlar... Almayanlar... Tak
rir nazar ıitibare alınmış ve encümene verilmiş
tir. Lâyihanın müteakip maddeleri bu madde
nin intacma bağlıdır. 

5 — İkamet mukavelenamesi ahiedilmeyen 
Devletlerle yapılacak muvakkat mukavelename 
hakkındaki kanuna muz ey yel 1/889 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazba
tası [1] 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Hariciye 
vekili beyefendi burada yoklar. 

REÎS — Burada idiler. Çağırtalım efendim. 
Rey vermeyenler lütfen reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Vekil Beyefendi teşrif ettiler. Lâyihanın he

yeti umumiyesi hakkında müzakere açılmıştır. 
Söz isteyen var mı?... 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu kanun 
1868 numaralı kanuna zeylolmak üzere teklif 
olunuyorsa da bendenizce mahiyeti, zeyil değil
dir. Zaten iki maddeden ibaret olan mezkûr ka
nunun birinci maddesi bir fıkradan ibaret ol
ması lâzımgelir. 

Bendenizin esaslı olarak mütaleam şudur: 
Tezyil edilmek istenilen kanunun mahiyeti de 
şudur: Aynen okuyorum: « Her hangi bir ec
nebi Devletle kati ikamet mukavelenamesi akit 
ve tatbik edilinceye kadar İcra Vekilleri He
yeti o Devletle iki seneyi tecavüz etmemek üze
re ve en ziyade müsaadeye mazhar millet mua
melesi esasına göre muvakkat ikamet itilâfı ak-
tine mezundur ». 

Şimdi bu kanunla İcra Vekilleri Heyetine 
ancak iki seneye münhasır olmak üzere vermiş 
olduğumuz salâhiyeti yeni gelen kanun ile, katî 
ikamet mukavelesinin aktine kadar İcra Vekil
leri Heyetinin salâhiyet sahibi olması isteniyor. 
bir defa prensip itibarile Meclisin haddi zatinde 
haiz olduğu bir salâhiyetin alelitlâk icra Ve
killeri Heyetine devri mahiyetinde olan bir ka
nunu kabule taraftar değilim. Evvelce 1931 se
nesinde yapmış olduğumuz iki seneyi tecavüz 
etmemek üzere kaydi, iki sene zarfında her tür
lü münasebatı düveliyenin verdiği müsaadeler
den istifade eden bir Devletle ikamet mukavelesi 
aktinin kabil olacağını düşünmüş, fakat bu ka
nuna göre bir Devletle iki senedir müzakere de
vam ettiği halde mukavele aktedilmediği görül
müş, yeniden bir kanun çıkması lüzumu hâsıl 
olmuş. Böyle bir kanun çıkmaktansa, bize bu 
hususta mezuniyet verirseniz daha iyi olur. 
Böyle bir mezuniyet, Devletlerle mütemadi mü-
bahaseyi uzatabilir. 

Nerede kaldı ki, Devletlerle münasebatımız-
da mukabele bilmisil esası hâkim olduğuna gö-

[1] 111 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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, re bizimle müzakerede bulunan Devletin icra 
j Vekillerine böyle bir salâhiyet verilmemiş ise o, 
I zaman vaziyet mucibi münakaşa bir hal alacak

tır. Bendeniz heyeti umumiyesile bir maddeden 
ibaret olan bu kanun hakkında ayni zamanda 
mütalea dermeyan etmek suretile söylerim ki; 
bu esbabı mucibe gayet doğrudur. Yani icra Ve
killeri Heyeti, iki sene zarfında bir itilâf akti
ne muvaffak olamadıkları takdirde tekrar bu 
kanun hakkında müsaade almak için Meclise 
gelmektense bunu bir defaya mahsus olmak üze
re, meselâ bir sene veya iki seneye kadar diye 
tamdit etmek ve nihayet bu suretle bizim mem
leketimizle siyasî münasebata girişmek isteyen 
bir Devlet mevcut ise bu Devletle bu ikamet me
selesini intaç etmesi, en doğru bir hareket olur. 
Onun içindir ki bu hususa ait olmak üzere bir 
takrir veriyorum. 

ikinci mesele, kanunun teklifini mucip olan 
esbap, Japonlarla yapılan müzakerenin müdde
ti geçtiği halde henüz hitama ermemiş olmasın
daki mütaleadır. Bu kanunu biz aynen kabul et
sek dahi, Japonlarla yapılan müzakere müdde
ti, hitam bulduğundan dolayı artık temdidine 
imkân yoktur. Yani zannetmiş olmayalım ki, 
bu günkü temdit salâhiyeti, Japonlarla dahi, 
tamamile münkati olan münasebatın yeniden 
müzakeresine imkânı kanunî verebilir. Binaen
aleyh Hariciye encümenindeki arkadaşlarımız 

I bahsettiğim bu noktaların evvelâ mahiyeti itiba
rile bunun bir zeyil değil, birinci maddeye bir 

I fıkra ilâvesi olması noktasından, saniyen alel-
j ıtlak Meclise ait olan temdit salâhiyetinin doğ

rudan doğruya icra Vekillerine tevdii noktasm-
dan'Ve üçüncü olarak kanunun esbabı mucibe-
sini temin eden cihetin anlaşılması noktasından, 
zannederim ki etüt edilmesini lâyık görürlerse 
bize teklif ettikleri ikinci bir kanun lâyihası üze
rinde ayrıca mütaleamızı da bildirebiliriz. 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFlK RÜŞTÜ B. 
(izmir) — Bu kanun projesini Büyük Meclise 
takdime saik olan husus muayyen bir iki mese
leden ibarettir. Yoksa umumî mahiyette bizim 
teşkilâtı esasiyemize göre Meclisin kendisinde 
muhafaza ettiği bir hakkın mutlak olarak nakli 

I mevzubahs değildir. Elyevm müzakereye giri-
I silmiş olan Devletlere münhasırdır ki muayyen 

bir mevzua aittir. Diğer Devletlerle olan husu-
sata gelince; Bütün Hükümetlerde muvakkat 
ticaret veya ikamet mukavelesi yapmak hakkı 
mutlak olarak dünyadaki bütün Hükûmetler-

I de mevcuttur. Biz bu esasları kendi teşkilâtı 
| esasiyemize göre Mecliste muhafazaya taraftar 
! olduk, bu da çok doğru bir prensiptir. Biz muay-
| yen bir mevzua göre ve muayyen müddetle Mec-
j lisin müsaadesini alır o müsaadeye göre hare

ket ederiz. Bu imkânlar Hükümette mevcut ol-
ı madıkça Devletler ve milletler arasındaki tica-
! ret ve ikamet münasebatını inkıtadan kurtarmak 

kolay değildir. Hattâ bazan mümkün bile ol-
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hıaz. Bir Devletle başlanan bir müzakere, doğ
rudan doğruya o Devleti alâkadar etmeyen se
beplerden dolayı, halledilemiyor. Halbuki iki 
Devlet arasında ticaret ve ikamet münasebeti 
her ikisinin de menafime tekabül ediyor. İste bu 
gibi sebeplerdir ki meselenin halline imkân bah
şediyor. Onun için bu defa tetkik ve tasdik için 
huzurunuza arzolunan kanunun öyle olması icap 
eder. Çünkü iki sene müddete kadar muvakkat 
ikamet mukavelesi yapmak hakkı, mevcut olan 
bir kanunla, Hükümette esasen vardır ve yapı
lamayanlarla yapılabiliyor. Ancak, mukavele 
müddeti biten bir Devlet hakkında, Hükümet 
lüzum görürse, bu zeyil kanun tatbik olunacak. 
Maahaza derhal şurasını arzedeyim M, iki sene 
müddet sonra temdidi mevzubahs olan mesele
yi de yine müddetle tahdit etmeye bendeniz de 
memnuniyetle muvafakat ederim ki esası muha
faza edelim. Fakat bu kanun zeyil olarak kal
malıdır. Nihayet müddetle temdit edilirse ilâ-
nihaye uzatmanın elimizde olmadığım ve usulü
müzün bu olduğunu gösterebiliriz. Bundan çok 
defa menfaat gördük. 

(Kendiler il e katî ikamet mukavelesi akti için 
müzakereye girişilmiş olan Devletlerle yapılmış 
bulunan muvakkat ikamet mukavelesini iki sene
den sonra Hükümet yeni mukaveleye intizaren 
daha bir sene temdit edebilir) deyelim. 

Bu bizim vaziyeti idare etmemize kâfi gelir. 
Bu meyanda şurasını da arzedeyim ki, tem

dide taraftar olduğumuz Devletle müzakereler 
bizi korumamaktan mümbais müzakereler değil
dir. Öyle olsaydı derhal müzakereleri keser
dik (Bravo sesleri). 

REPÎK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde tak
ririme lüzum kalmadı Reis Beyefendi. Çünkü 
Vekil Beyefendi muvafakat ettiler. 

REÎS — Vekil Bey maddenin değiştirilmesine 
muvafakat ediyorlar. Bir sene müddetle denil
mesine muvafakat ediyorlar. 

HARÎCÎYEE VEKÎLÎ Dr. TEVPÎK RÜŞTÜ 
B. (îzmir) — îki seneye ilâveten bir sene. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) —Encümen 
formülünü yapsın efendim. 

REÎS — O halde maddeyi encümene veri
yoruz. 

Kanunu da encümenden madde geldiği vakit 
müzakere edeceğiz. 

6 — Devletler arasında çıkabilecek İhtilâfların 
muslihane bir surette hal ve tesviyesi hakkında
ki (Tahkim umumî senedi) ne iltihakımıza dair 
1/805 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Adliye encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

REŞtT B. (Gazi Antep) — Efendim, Harici-

[1] 119 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

ye vekili Bey bu mesele hakkında izahat ver
sinler. 

REÎS — İzahat istiyorlar efendim. 
HARİCÎYE VEKİLİ Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ B. 

(İzmir) — Efendim, tahkimi umumî senedi Bü
yük Heyetinizin malûmudur ki, Cemiyeti Ak
vamda Milletler Cemiyetinde sulhu takviye et
mek ve Devletler arasında husule gelen ihtilâf
ları muslihane vesaitle halletmek yolunda atıl
mış esaslı bir adımdır. Zaten en başta iltihak 
eden Devletlerden biri olarak Paris Briyan - Kel-
lok misakına imza koyan bütün Devletler ara
larındaki ihtilâfları bu esasla, muslihane vesa
itle halletmeyi kabul etmiş bulunuyorlar. İşte 
bu yolda Milletler cemiyeti bir tahkim umumî 
senedi yaptı ki onu imza ve kabul eden Devlet
ler arasında çıkacak ihtilâfların Lahey mahke
mesine ve mümasili hakem usullerine müracaat
la halledilmesinin taahhüdünü gösteren yol bu 
senettir. Buna Cemiyeti Akvam azalarının ek
seriyeti azinıesi iştirak etmiş bulunuyor. Tür
kiye de zaten en çok taraftar olduğu bu esasa 
bir an evvel iltihak etmeyi faydalı görmektedir 
ve diğer memleketler gibi biz de kendi esasatı-
mızı göz önünde tutarak bu tahkimi umumî se
nedine bir takım ihtirazî kayitler altında iştirak 
etmeyi faydalı bulduk ve o suretle keyfiyeti 
Büyük Meclisin tasvibine arzettik. 

REİS — Vekil Beyin izahatile mesele lâyi-
kile anlaşıldı. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 
bir noktayı arzedeyim. « Tahkimi umumî sene
di » yerine « Umumî tahkim senedi » desek da
ha ey i olmaz mı? 

REİS — Pek âlâ, umumî tahkim senedi ol
sun. 

Evvelâ maddelere geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların mus
lihane bir surette hallini istihdaf eden (Tahkimi 
umumî senedi) ne iltihakımız hakkında kanun 

MADDE 1 — 26 eylül 1928 tarihli tahkim 
umumî senedine: 

a) Türkiyenin iltihakından evvel zuhur 
eden vaka veya vaziyetlerden doğan ihtilâflar, 

b) Hukuku düvelin bir Devletin münhasır sa
lâhiyetine terkettiği ihtilâflar, 

c) Türkiye ile üçüncü bir Devlet arasında
ki münasebata temas eden ihtilâfların, 

Mezkûr senedin tatbik sahası haricinde kal
ması kaydi ihtirazisi tahtmda iltihak olunmuş
tur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Yine Maz
bata muharriri Beyden bir ricada bulunacağım. 
Efendim, bir defa burada « C » fıkrasındaki 
« ihtilâfların » kelimesinin « ihtilâflar » olması 

- 1 2 4 -



• 

I : 4 3 2 6 - 4 - 1 9 3 4 C : 1 

lâzımgelir. Sonra « kaydi ihtirazî tahtında » ye
rine «ihtirazî kayitler altında » dense daha iyi 
olur. 

REİS — « O » fıkrasındaki « ihtilâfların » 
« ihtilâflar » sonra « ihtirazî kayitler altmda 
iltihak olunmuştur » şeklinde tashih olunmuştur 
efendim. 

Madde hakkında söz isteyen var mı? (Yok 
sesleri). Maddeyi lisan tashihlerile beraber kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

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

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Maddede 
geçen « ahkâmına » yerine << hükümlerine » di
yelim. 

REİS — Ahkâmı, yerine hükümleri, denilme
sini teklif ediyorlar. 

TAHSİN B. (Elâziz) — Ahkâmı, kalsm daha 
iyi. 

REİS — O halde bunu reyinize arzedecegim. 
« Hükümleri » olarak kabuİ edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. Kanunun ikin
ci müzakeresi müddeti zarfında yapılacaktır. 

Üçüncü maddeye geçiyoruz efendim. 

7 — Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Kı
ratlığı arasında aktedilen iadei mücrimin ve adlî 
muzaheret mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
1/651 numaralı kanun lâyiluısı ve Hariciye ve 
Adliye encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye ile Macaristan arasmda 29 mayıs 1932 
tarihinde Ankarada imza edilmiş olan iadei 
mücrimin ve cezaî mevatta adlî muzaheret 
mukavelenamesinin tasdikma dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Macaristan Kırallığı arasmda 29 mayıs 1932 
tarihinde Ankarada imza edilmiş olan iadei 
mücrimin ve cezaî mevatta adlî muzaheret mu
kavelenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
Haricive ve Adliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresi müddeti zarfında yapıla
caktır. 

S — Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti 
arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/757 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye 
encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye ile Norveç arasında 16 kânunusani 
1933 tarihinde Ankarada imza edilen uzlaş
ma, adlî tesviye ve hakem muahedenamesi-

nin tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Nor
veç Kırallığı arasında 16 kânunusani 1933. ta
rihinde Ankarada imza edilen « Uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem » muahedesi kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun muahedenin tasdiki 
tarihinden itibaren muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Harici
ye ve Adliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresi müddeti zarfında yapıla
caktır. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Muvazene vergisi kanununun 10 uncu mad

desinde yazılı müddetin bir sene daha uza
tılmasına ve birinci maddesinin tadiline dair 
kanuna (162) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (162) reyle kabul edilmiştir. 

İktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel 
kanuna- (161) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (161) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Cumartesi günü 15 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

[1] 117 numaralı matbua zaptın sonundadır. • [1] 118 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Tashih 

Sütun Satır Yanlış Doğru 

23 İstiyorum ki İstemiyorum ki 

< • » 

M u v a z e n e veru is i K a n u n u n u n 10 u n c u m a d d e s i n d e k i m ü d d e t i n bir sene «latın 
u z a t ı l m a s ı n a ve b i r inc i m a d d e s i n i n tadi l ine da i r k a n ı m a 

ver i l en r e y l e r i n ı ıel 'cesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğhı Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Rıfat B. 
Şakır B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Ay dm 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Tlnver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakla B. 
Muzaffer B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal ler 

: 317 
162 
162 

_ 0 
0 

153 
2 

Kabul edenler 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 

- 1 5 

Ziya B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Komal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Hakkr Şinasi Pş. 

>6 -

Nafiz B. 
Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Gazi Antep 

Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

îzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
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Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Teli B. 
Faik-B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. ' 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osuan B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Stvas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / . 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun) 
Hasan Yakup B. 

Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. (I. A.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (Rs. V.) 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 

- 1 2 7 -
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Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi AnUp 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
İhsan Ps. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. (Me
zun) 
AliRanaB. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. (Mezun) 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Kamil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 

I : 4 3 2 6 - 4 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

Kars 
Memet Nazif B. (Mazım) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Alhmet Tevfik B. (Me
zun) I 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. | 
Sırrı B. | 

Konya 
Ahmet Hamdi B. i 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Mahmut Nedim B. 
Manisa 

Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. (Mezun) 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Etmin B. (Mezun) 

Zühtü B. 
Siirt 

Halil HuM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
İsmail Memet B. (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzrm B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun, 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
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vergisi kanununa müzeyye l kaıtuna verilen re ylerft* neticesi 
(Kanun kabof ediîrmlğtîr). 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye işjtirak etmeyenler 
Mflnhaller 

317 
161 
161 

0 
0 

154 
2 

/ Kabul edenler I 

İktisadi buhran 

Adana 
Ali Mûnif B. 
Ömer Restti B> 

Afyon Karahmtr 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankam 
Eşref B. 
RifatR 
Şalrir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Nnınan B» 

Artvin 
Asmı B . 

Aydın 
Fuat Şahh* B* 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürüfc B. 
ismail Hafckr B. 
Muzaffer B. 
Pertev- Etçi B* 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktavoğlir Hatet B. 
İhsan B. 

Boto 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmait Hafckr B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok RefBc B. 
Dr. Galip B* 
Dr. Rasim Ferkı B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakbaie 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher R 

Çanktrt 
Bifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir.Kanamomet B. 
Dr. Mustaf* B. 
ismail Kamal B. 
Münir B. 
Nabi Rraa B. 

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

Diyarbehir 
Kâzım Pş> 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
FaikB. 
Hasan Hayrîl B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Fuat B. 
Fuat ZiyaBv 
Hasan TahsiiL B. 

Erzincan 
Abâü&akBv 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

E&işdtir 
Alioğkt Ahmet B. 
Yusuf Ziy*Bv 

Gazi AnUp 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Münir B. 
Şevket B. 

Gianüsane 
Edip Servet Bi 

Haham 
ibrahim B. 

Emin B; 
Hakkı B. 

istanbul 
Ali RanaB. 
Hamdı Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıs» B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karanrarsai B. 

Irarir 
Kâmil B. 
Memet Saafettîn B. 
Mtasta&ı TBa&mi B. 

I İsparta 
Hüseyin H t a ü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 

I Mukerrem B. 
Kars 

Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kântt B. 

Kastatnonu 
Ali Rıza B, 
HaHlB; 
Refika 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

KtrJtlareM 
Şevket B. 

Kmştskk 
Hazım* B» 
Lûtf i Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

MoauU 
Kemalettin B. 
Ragıpa 

Konga 
Miatla Lâtü B. 
Naim Haram B. 
Refik B. 
S ımB. 
Tahsin B* 

Kütahya 
Hakkı B. 
Naşifr Hakkı B. 
Ömer Darafc B. 

- 1 2 9 — 
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Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Nuri B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdı B . 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
IsmaJİ B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Stvas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B. 

Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
ismail Memet B. (Mezun 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. (î. A.) 

Aydın 
Adnan B, 

Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. »,.-
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
EsaıtB. (Rs. V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zokâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Şökir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. Mezun) 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ah/met Hamdi B. (Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzad* Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Memet Nazif B. (Mezun) 

1 3 0 -
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Kastav.mnu 

Dr. Suat B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Alh-met Tevfik B. (Me-
ızun) 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
S ımB. 

Konya 
Ahmet Haindi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdûrrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (t. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Anmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Bize 
Akif B. 
Esat B. (Mezun) 
Fuat B. 
Hasan OavH B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Huüd B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 

Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun, 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragrp B. 

-**... »*<< 
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Sıra No 122 
Şûrayi askerî teşkili hakkındaki kanunun I nci maddesinin 

(A) fıkrasının tefsirine dair 3/444 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 7-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1072 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

636 sayılı Şûrayi askerî teşkili hakkındaki kanunun l inci maddesinin A fıkrasının tefsi
rine dair Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 21-M-934 tarih ve 110282 sayılı tezkere su
reti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Millî müdafaa vekilliğinin 21-111-934 tarih ve 110282 sayılı tezkeresi suretidir 

636 numaralı Şûrayı askerî teşkili hakkındaki kanunun birinci maddesinin ( A ) fıkrasının 
(Benî ve Bahrî ve havaî huvvetlerinden mürekkep Cumhuriyet ordusunda ve donanmasında) 
tabirinde jandarma ve Gümrük muhafaza Umum kumandanlıkları teşkilâtının da dahil bulun
duğu ve aynı fıkra dahilinde buluratı ( kavanini askeriye ) tabirinin mezkûr teşkillerin askerî 
mahiyetteki kanunlarına da şamil olduğu anlaşılmakta ise de kâfi derecede vuzuh olmadı 
ğıııdan mezkûr maddei kanuniyenin Büyük Millet Meclisince tefsirine müsaade buyurulması 
maruzdur efendim. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. /i. M. M. 
M. M. Encümeni 19 - IV- 193-1 
Karar No. 22 
Esas No. H/441 

Yüksek Reisliğe 

Askerî şûra teşkili hakkındaki 636 numaralı vekâletinden gönderilen memuru huzurunda 
kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasının Millî okundu ve müzakere edildi: 
Müdafaa vekâletinin bağlı tezkeresi suretine na- 22 haziran 1930 tarihli ve 1076 numaralı jan-
zaran tefsir yolu ile halline dair olup encümeni- darma kanununun birinci, ikinci ve üçüncü, dör-
mize havale edilen Başvekâletin 7 - IV -1934 ta- düncü maddelerine g'öe jandarmanın umumî em-
rihli ve 6/1072 numaralı tezkeresi Millî Müdafaa niyet ve asayişi korumağa memur silâhlı ve as-
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kerî bir inzibat kuvveti olup askerî talim ve ter
biye ile seferberlikte kısmen orduya intikal ede
ceğine binaen ve Gümrük muhafaza memurlan-
nıife askerî teşkilata göre tensiki hakkındaki 
29 - VII -1931 tarihli 1859 numaralı kanunun 
bazı mevaddı ile işbu kanuna müzeyyel 7-1-1932 
tarihli ve 1917 numaralı kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrası ve mütebaki maddelerine 
göre işbu teşekküllerin Büyük erkânı harbiye 
reisliğine ve M. M. vekâletine merbutiyetlerini 
sarahaten bildirmekte ve Büyük erkânı harbiye 
ile Millî Müdafaa vekâleti merbutatı için 
askerî şûranın kanunu mucibince mütaleası 
alınmakta olduğu ve esasen mezkûr iki kanun 
Askerî şûranm teşkili hakkındaki kanunun neşri 
tarihi olan 1341 senesinden sonra kabul edilme
leri hasebile işbu teşekküllerin de Şûrayi askerî 
kanununun birinci maddesinin (A) fıkrası dairei 
şümulü dahilinde zikredilmemiş olması biri mem
leketin umumî asayişini diğeri hududun emniyet 

ve selâmetini koruyan askerî kıtaların askerliğe 
taallûk eden hususatta Askerî şûranın mütaleası 
alınması manasını ifade etmeyeceğine nazaran 
işbu kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasında 
yazılı hususat meyanında jandarma ile gümrük 
muhafaza teşkilâtının dahil bulunduğuna karar 
verilmiş ve fıkrai tefsiriye aşağıya yazılmış
tır. 

Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazan tasvibi
ne arzolunur. 

M. M. E. Reisi 
(îiresun 

İhsan 

Aza 
Konya 

Ali Fuat 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Aza 
Kars 
Faik 

Aza 
Takat 

Mustafa 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
El aziz 

Fuat Ziya 

Kâtip 

Aza 
Kırşehi r 
L. Müfit 

Aza 
Kastamonu 

A. Kıza 

Tefsir fıkrası 

Askerî şûra teşkili hakkındaki 636 numaralı 
kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasında mez
kûr Şûranın mütalea dermeyan edeceği hususat 

meyanında jandarma ile gümrük muhafaza teş
kilâtı da dahildir. 



Sıra No 111 

İkamet mukavelenamesi aktedilmeyen devletlerle yapılacak 
muvakkat mukavelename hakkındaki kanuna müzeyyel 

I/889 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 5-f/f-l 934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/537 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İkamet mukavelesi aktedilmeyen devletlerle yapılacak muvakkat mukavele hakkındaki 
29-VII-931 taaihli ve 1868 sayılı kanuna zeylen Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 27-11-934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
1868 numaralı kanun İcra Vekilleri Heyetine ikamet mukavelesi mevcut olmayan 

devletlerle katî mukavele aktine intizaren azamî bir sene müddet için muvakkat itilâfnameler 
akti salâhiyetini vermiştir. Bu mezuniyet dairesinde, bizimle ikamet mukavelesi mevcut olmı-
yan veya mevcut mukaveleleri münfesih bulunmuş olan devletlerle yeniden mukavele aktine kadar 
tarafeyn tabaasının diğer taraf arazisinde haiz olacağı hukuk ve menafii müemmin muvakkat 
ikamet itilâfları aktine imkân elvermiştir. 

Ancak kendilerile müzakerata başlanılmış olan devletlerin bazılarile salifülârz kanun ahkâ
mına tevfikan yapılan ikamet modüslerinin kanunda tayin edilen azamî müddeti müzakeratın in
tacından evvel munkazi olmakta ve bundan dolayı mukavele akit ve tatbik edilinceye kadar 
bu memleketlerle aramızda ikamet şeraitini muvakkaten tanzim edecek hiç bir hukukî vaziyet 
tesis ve idamesine artık imkân kalmamaktadır. Filhakika şimdiye kadar aktettiğimiz ikamet mu
kavelelerinde mevcut ve prensip noktasından atiyen de muhafazası zarurî görülen bazı ahkâm 
var ki müzakerede bulunduğumuz devletlerden bazılarının arzusu dairesinde tadili bu devlet
lerle olan münasebatımızın şekline göre haddi zatinde bizim için fevkalâde ehemmiyet arzet-
mekle beraber en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi kaydinden dolayı diğer devletle
rin metalibine yol açacağı mahzuru itibarile bu noktalar üzerinde müzakeratın uzadığı ve sali
fülârz iki senelik müddet zarfında intaç edilmediği vaki olmaktadır. 

Bilfarz Japonlarla bu vaziyet tahaddüs etmiştir. Bu memleketlerle bundan iki sene evvel ikamet 
müzakeresine başlanmış ve ayni zamanda, meriyeti bilhara temdit edilerek iki seneye iblâğ 
edilen bir de modüs teati edilmiş idi. Ancak bilcümle nokta üzerinde itilâf edilmekle beraber 
muhaceret meselesinde iki tarafça kabule şayan bir sureti halliye bulunması yukarıda tafsil edi
len mülâhazalar hasebile mümkün olamadığından dolayı bugüne kadar mukavele imza edileme-



mistir. Vakıa müzakere devam etmekte ve şimdiye kadar itilâf edilmeyen bu hususun da 
yakında tesviyesi mümkün olacağı tabiî isede mevcut muvakkat itilâfın müddeti hitam bulmuş 
ve temdidine de artık kanunen imkân kalmamış olduğu cihetle mukavelenin imza ve meriyetine 
kadar geçecek zaman zarfında iki memleket tebaasının ikamet hususlarında haiz olacakları hukuk 
ve menafi iki taraf arasında hukukî bir akde değin yalnız tarafeynin dahilî kanunlarının umumî 
ahkâmına tabî kalacaktır ki bununda beynelmilel noktai nazardan sağlam ve müstakar bir esas 
teşkil etmiyeceği izahtan müstağnidir. 

İşte bu mahzurun izalesi maksadiledir ki ikamet müzakerelerine bilfiil başlanılmış olan dev
letlerle bu müzakerelerin intacına ve katı mukavelenin akit ve tatbikına kadar muvakkat 
itilâflar akti suretile iki taraf tebaasının ikamet şeraitini en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesine müsteniden tanzimine dair olan merbut kanun lâyihasını Yüksek Meclisin tasvi
bine arzedilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 14 - IV - 1934 

Karar No. 30 
Esas No. 1/889 

Yüksek Üeisliğe 

İkamet mukavelesi aktedilmeyen Devletlerle 
yapılacak muvakkat mukavele hakkında 
29 - VII - 1931 tarihli ve 1868 sayılı kanuna 
zeylen Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 27 - I I - 1934 tarihli içtima-
ında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte encümenimiz
de tetkik ve müzakere edildi. 

Devletlerle katî ikamet mukaveleleri akti için 
yapılan müzakereler, emsali görüldüğü veçhile, 
hazan fazla uzamakta olduğundan iki taraf tebaa
sının ikamet hususunda haiz olacakları hukuk ve 

menafi i beynelmilel noktai nazardan sağlam ve 
müstakar bir esasa bağlamak için muvakkat ika
met mukavelelerinin temdidine ihtiyaç görülmek
tedir. Bunu temin maksadile teklif edilen kanun 
lâyihasını encümenimiz muvafık bularak Büyük 
Meclisin tasdikrna arzını kararlaştırmıştır. 

Hariciye E. R. N. M. M. Kâtip 
Sivas Sivas Diyarbekir 

Necmettin Necmettin Zeki Mesut 
Aza Ajza Aza 

Kocaeli İstanbul Bolu 
Reşit Saffet Salâh Cimcoz Hasan Cemil 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İkamet mukavelesi aktedümeyen devletlerle ya
pılacak muvakkat mukavele hakkında 29-VII-1931 
tarihli ve 1868 sayüı kanuna müzeyyel kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — İkamet mukavelesi aktedüme
yen Devletlerle yapılacak muvakkat mukavele 
hakkmda 29 - VII -1931 tarihli ve 1868 sayılı ka
nuna aşağıdaki hüküm zeyledilmiştir. 

(Kendilerile katî ikamet mukavelesi akti için 
müzakereye girişilmiş olan Devletlerle yapılmış 
bulunan muvakkat ikamet mukavelesini Hükü
met katî ikamet mukavelesinin aktine kadar tem
dide mezundur.) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

27-11-1934 

Bş.V. 
İsmet 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 
Hikmet 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha.V. 
Dr. T. Rüştü 

Na.V. 
AU 

G. 1. V. 
AU Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fuat 

îk.V. 
M. Celâl 

Zr.V. 
Muhlis 
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Sıra No 119 

Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların muslihane bîr su
rette hal ve tesviyesi hakkında (Tahkimi umumî senedi) ne 
îltihakfmıza dair 1/805 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 

ve Adliye encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 14X1-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt 6/3171 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların muslihane bir surette hal ve tesviyesini istihdaf 
eden (Tahkimi umumi senedi) ne Hükümetimizin de iltihakı hakkında hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 5-II-933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu
cibe ve sen°tle birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Tahkim senedi umumisi, «Harbe millî siyaset âleti olarak müracaat olunmaması » hakkındaki 
misakın, ihtilâfları filen halle medar olabilecek umumî ve mecburî bir ( procedure) ile itmam 
ve ikmal edilmesi arzusundan doğmuş, binaberin Brıand - Kellogg mis akının tabiî ve zarurî 
tetümme ve neticesi bulunmuştur. Tahkim senedi umumisi, Devletler arasında aktedilen iki 
taraflı tahkim muahedelerinden farklı olarak : 

a - Cihanşümuldur; yani bu senede iltihak eden her Devlete diğer Taraf Devletler arasında 
tehaddüs edebilecek ihtilâfları, kendi, kendilerile hususî tahkim muahedeleri aktetmeğe lüzum 
kalmadan, hallüfasl etmek imkânını vermektedir. 

b - Umumîdir; yani ihtilâfları hukukî ve siyasî kayitlarile mahiyetlerine göre tefrik etmeyip 
tarafların hayatî menfaatlerile alâkadar olanları hariç bırakılmak kaydi ihtirazisi altında, ihtilâf-

.ların umumunu istihdaf etmektedir. 
c - İhtilâfları neticeye bağlar; yani ihtilâfların bilâ hallü tesviye kalmasına sebebiyet veren 

tahkimname tanziminde, komiserlerin veya hakemlerin tayininde itilâf edilmemesi gibi halleri 
bertaraf edecek yollar derpiş eylemektedir. 

Tahkim senedi ummisi dört fasıldan terekküp eder: 
1 — Uzlaşma, 
2 — İhtilâfların adlî yolla tesviyesi, 
3 — İhtilâfların tahkim yolu ile Tesviyesi, 
4 - Ahkâmı umumiye 
Uzlaşma: Bu fasıl tehaddüs edecek her nevi ihtilâfların, diplomasi tarikile halline imkân 

olmazsa, tayin edilecek daimî veya hususî komisyonların tetkikine tevdiine dairdir. Komisyon
lar tarafları telife gayret eder. Muvaffak olamazsa bu hususu tanzim edeceği zabıt varakasında 
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tesbit eyler. Vazifesini altı ayda görür; bitiremezse müddet temdit olunur. Halledilemeyen 
ihtilâflar diğer tariklere arzolunur. 

Adlî tesviye: Eğer taraflar ihtilâfları bir hakem mahkemesine arz için anlamış değillerse 
merci adalet divanıdır. Divan, hukukî mahiyetteki ihtilâfları rü>et eder. Taraflar ihtilâfları bir 
hakem mahkemesine arz hususunda anlaşmış oldukları halde tahkimname veya hakemler üzerinde 
itilâf edememiş bulunurlarsa, her biri üç ay mukaddem diğer tarafı haberdar etmiş olmak 
şartile, istida vererek ihtilâfı adalet divanına arzedebüirler. Senedi umuminin 17 nci maddesi 
adlî tesviyeye tâbi tutulacak ihtilâfları izah eder. 

İltihakımız muamelesi tekemmül etmekte olan adalet divanı statüsünün 36 ncı maddesi ile 
tahkim senedi umumisinin adlî tariki tesviye faslı arasında mevcut münasebet tahlil edildikte: 

a - Adalet Divanı statüsünün, 36 ncı madde de, divanın hangi nevi ihtilâfları muhakeme 
edeceğini kayit suretile, tahdidî olarak divanın salâhiyeti kazaiyesini tesbit eylediği; 

b - Senedi umuminin ise 17 nci maddesile, tarafların bilitilâf tahkim tarikini tercih etme
dikleri halde senedi umuminin 39 ncu maddesi mevzuunu teşkil eden ihtirazî kayıtlar haricinde 
kalıp Devletler arasında bir hak için çıkan bilcümle ihtilâfları kazaî sahası altına aldığı görülür. 

Senedi umuminin 17 nci maddesi, Adalet divanı statüsünün 36 ncı maddesi ile nazara alı
nan ihtilâfların adlî tarik ile halledilecek ihtilâflar meyanında olduğunu hassaten zikretmekle, 
senedi umûmî formülünün Adalet divanı statüsü ahkâmından daha müsait ve şamil bulundu
ğuna işaret etmiş bulunuyor. 

Tahkim: Hukukî olmayan ihtilâflar için tahkim caridir. Uzlaşma komisyonları marifetile halli 
imkânı hâsıl olmayan ihtilâflar taraflarca hayatî menfaatlere müteallik kuyudu ihtiraziye serdo-
lunmadığı ahvalde, bu tarike sevkedilir. Senedi umuminin tahkimden bahseden 21 inci maddesi 
ihtilâfları hukukî ve gayrihukukî olarak tasniften ihtiraz etmiştir. 

Bir ihtilâfın hukukî mi, gayrihukukî mi olduğu hakkında çıkacak ihtilâfların hallini senedi 
umuminin 41 inci maddesi Adalet divanına terketmiştir. Tahkime arzedilen ihtilâflar esasen siyasi 
olarak tecelli edegeldiğinden bunların adlî zihniyetle meşbu zevattan terekküp eden Adalet divanına 
şevkinden ise maslahatın icabatına göre tayin olunan zevattan mürekkep hakem mahkemelerine 
tevdii muvafık görülmüş ve bu hususatın divana şevkinden uzaklaşıimıştır. Maamafih hakem 
mahkemeleri, tahkimname bu hususta meskût olduğu veya tahkimname mevcut bulunmadığı 
zaman, Divanı adalet statüsünün 38 inci maddesinde yazılı esas kaideleri tatbik ederler. Bu 
kaidelerin fıkdanı halinde hakem mahkemeleri tarafların mutabakatı kaydile adil ve njsfet ka
idelerine göre karar verirler. 

Tahkim senedi umumisi 26 eylül 1928 tarihini taşımakta ve 1929 senesinde mevkii meri
yete girmiş bulunmaktadır. Her ne kadar senedin 5 sene için muteber olacağı vesikanın 45 inci 
maddesinde mezkûr bulunmakta isede yine ayni maddenin diğer bir fıkrası, meriyet müddeti 
münkazi olmadan altı ay evvel senedi umumiye bağlı olmaktan vazgeçtiğini bildirmiyen dev
letler için işbu meriyetin yeniden ve beş sene müddetle berdevam olacağını tesbit eylemektedir. 

Devletler senedi umumî fasıllarının cümlesine birden iltihak mecburiyetinde değillerse de 
takriben bütün Devletler senedi umuminin heyeti mecmuasına iltihak etmiş bulunuyorlar. 

Maamafih taraflar senedi umumîye iltihak ederken: 
a - İltihakından evvel zuhur eden vakalardan doğan ihtilâfların; 
b - Huhuku düvelin bir Devletin salâhiyeti munhasırasına terkettidiği ihtilâfların; 
c - Muayyen mesaile veya arazi statüsü gibi eyice tayin olunan hususî maddelere müteallik, 

yahut tasrih edilecek sınıflara dahil, ihtilâfların senedi umumî mevzuu olan tesviye tariklerine 
tâbi tutulmıyacağına dair kuyudu ihtiraziye serdedebilirler 

Hükümetimiz şimdiye kadar bir çok Devletlerle uzlaşma ve Hakem muahedeleri aktetmiştir. 
Bu muahedelere diğer âkit Devletlerin vaziyeti mahsusaları nazarı itibare alınmak ıstırarına 
binaen, yeknasak bir şekil verilmemiş ve her birinde ayrı sistemlere meylounmuştur. Meselâ 
İtalya ve İsviçre ile aktettiğimiz muahedelerde hukukî ve gayrihukukî ihtilâfat tefrik 
edilmeksizin ihtilâfatın umumen Hakeme verilmesi, Almanya ile aktettiğimiz muahede de yalınz 
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hukukî ihtilâfların Hakeme veya Mahkemeye şevki kabul edilmiş, Bulgaristan ile imzaladığımız 
muahede de ise müphem olarak siyasî ihtilâflara ,da temas olunmuştur. 

Muhtelif Devletlerle aktettiğimiz muahedelerde kuyudu ihtiraziye hususunda da değişikliklef 
vardır. Almanya ve Bulgaristanla, kezaiik İtalya ile aktettiklerimizde (salâhiyeti münhasıra ve 
hakimiyet), Macaristanla imzaladığımızda (maziye ait ihtilâflar ve hakimiyet), İsviçre ile aktetti-
ğimizde (salâhiyeti münhasıra, kavanini esasiye ve menafii hayatiye) kaydı ihtirazjleri mevcuttur. 

Bu muahedelerle muahedelerin tefsir ve icrasına müteallik ihtilâfların kâh Adalet divanına, 
kâh hakeme arzını kabul etmiş bulunuyoruz. 

Senedi umumî bu nevi ihtilâflar için mercii hal olarak Adalet divanını kabul etmekle tefsir 
hususunu umumî ve tek bir nizama bağlamış bulunuyor. 

Senedi umumî muvacehesinde Devletlerin yekdiğerile aktetmiş oldukları iki taraflı uzlaşma 
ve tahkim muahedelerinin vaziyeti şudur: 

Tahkimi umumî senedi, ihtilâfların halli için Devletler arasında meri karşılıklı hususî mahke
melerin tatbikine halel vermiyecektir. Ancak hususî • muahedelerin, ihtilâfların halli hususunda 
yalnız uzlaşma gibi umumî senede nazaran daha dar bir sahaya rnaksur kalmış olması kabildir. 
Bu takdirde ve hususî muahedenin derpiş ettiği ( Procedure) akamete duçar olduktan sonra 
alâkadar Devletler umumî senedin tatbikatına tevüssül edebileceklerdir. Kezaiik hususî muahe
delerin umumî senetle derpiş olunan tarikleri muhtevi olmakla beraber senedi umumiye nazaran 
işbu tariklere arzedilecek hususatı daha mahdut mesaile inhisar ettirmiş bulunması mümkündür. 
Bu takdirdede senedi umuminin şamil ahkâmı tatbik edilecektir. Bu itibarla yukarda arzolunan 
uzlaşma ve tahkim muahedelerimiz ahkâmının sakit geçtiği birtakım ihtilâf mevzuları da senedi 
umumî ile hallü tesviye imkanı bulacaktırki bu husus senedi umumiye iltihakımızın vadettiği 
bir kazançtır. 

Hulâsa: 
. Mahiyeti itibarile cihanşümul ve umumî olan ve ihtilâfların neticesiz kalmaması imkânını 

veren Tahkim senedi Umumîsine iltikak etmek suretile: Devletlerle aramızda tehaddûs edebilecek 
bütün ihtilâflar için yeknesak bir sisteme tâbi olmanın her, Devlete ayrı ayrı uzhşma, Adlî 
tesviye, tahkim muahedeleri aktinden vareste kalmanın, bir takım esbap ile ihtilâfların sürün
cemede kalmasına mâni olmanın sulh sever ve cihan umurunun beynelmilel anlaşmalara tâbi 
olarak tedvirine taraftar bulunan Devletimizin hem akidesine hem de menafiine uygun düştüğü 
mütaleası ile Cümheriyet Hükümetinin; 

a - Türkiyenin iltihakından evvel zuhur eden vakıa veya vaziyetlerden doğan ihtilâfların : 
b - Hukuku düvelin bir Devletin salâhiyeti munhasırasına terkettiği ihtilâfIarrn; 
c - Türkiye ile üçüncü bir Devlet arasındaki münasebetlere temas eden ihtilâfların 
Sendin tatbik sahası haricinde kalması kuyudu ihtirazisi altında tahkimi umumî senedi hey

eti umumiyesine iltihakı muvafık görülmüştür. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 17 - XII -1933 

Karar No. 13 
Esas No. 1/805 

Yüksek Üeisliğe 
Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların hakkında icra Vekilleri Heyetince 5 - XI -1933 

muslihane surette hallini istihdaf eden « tahkimi tarihinde Yüksek Meclise arzı karasrlaştırılan. 
Umumî senedi » ne Hükümetimizin de iltihakı kanun lâyihası encümenimizde tetkik ve mü-
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talea olumdu: 

Bu beynelmilel mukavele 1928 senesinde öe-
nevrjede hazırlanmış ve Milletler Cemiyetinde 
aza olan ve olmayan bütün Devletlerin imzasına 
açık olarak (1920) da meriyete girmiştir. 

Devletler arasında çıkacak ihtilâfların mus
lihane uzlaşma veya hakem vasıtasile halli için 
yapılan bu mukavele, harbi «Millî siyaset âleti» 
olmaktan meneden Paris misakmın ruhuna uy
gun olduğu için encümenimiz, Hükümet tara
fından dermeyan edilen esbabı mucibeyi muva
fık bularak kanun lâyihasını Adliye encüme

nine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe tak
dim eder. 

Ha. E. Reisi Na. 
Sivas 

Nimettin 
Aza 

Kocaeli 

M. M. Kâtip 
Sivas Diyarbekir 

Necmettin Zeki Mesut 
Aza Aza 

Kocaeli Elâziz 
/ . Süreyya Reşit Saffet Fazıl Ahmet 

Aza 
İstanbul 

Salâh Cimcoz 

Adliye encümenini mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 21 
Esas No. 1/805 

17 - IV -1934 

Yüksek Reisliğe 

Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların 
muslihane bir surette hal ve tesviyesini istihdaf 
eden (Tahkimi umumî senedi) ve Hükümetimi-
zkıde iltihakına dair Hariciye vekilliğince ha
zırlanıp Başvekâletin 14 - XI - 1933 tarih ve 
6/3171 sayılı ttzkeresi ile Adliye encümenine 
havale olunan kanun lâyihası Hariciye encüme
ninin mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere 
olundu. 

Devletler arasında tehaddüs edebilecek ihti
lâfların muslihane halli hakkında Cen evrede ha
zırlanıp Milletler Cemiyetine aza olan ve olma
yan bütün Devletlerin kabulüne açık bırakılan 
1928 tarihli tahkimi umıumî senedine lâyihanın 
birinci maddesinde üç bentte tavzih edilen ihti
ra zî kavitlerle iltihakı Hükümetin esbabı mucibe 

mazbatasında tafsil kılınan ve hukukî ve beynel
milel esaslara ve prensiplere uygun bulunan 
ımütalealar encümenimizce de muvafık görülerek 
Hariciyee encümeninin mütaleası veçhile bu bap
taki lâyihanın kabulüne ittifakla karar verilmiş 
olmakla Heyeti umumiyenin tasvibine arzohın-
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 
Münir 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 
Aza 

Manisa 
Refik Şevket 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

Konya 

Ş. Sim 
Aza 

Erzincan 
Aodülhak 

Kâtip 
Trabzon 

Raif 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfla
rın muslihane bir surette hallini istih
daf eden (Tahkim umumî senedi) ne 

iltihakımız hakkında kanun lâyihası 
1 — 26 eylül 1928 tarihli tahkim umumî 

senedine: 
a) Türkiyenin iltihakından evvel zuhur 

eden. vaka veya vaziyetlerden doğan ihtilâflar, 
b) Hukuku düvelin bir Devletin salâhiyeti 

munhasırasDia, terkettiği ihtilâflar, 
c) Türkiye ile üçüncü bir Devlet arasında

ki münasebata temas eden ihtilâfların, 
Mezkûr senedin tatbik sahası haricinde kal

ması kaydi ihtirazisi tahtında iltihak olunmuş
tur. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun ahkâmım icraya icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

5-XI-1933 

Bş .V. Ad.V. M. M. V. 
İsmet Zekâi 

Da. Y. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. A bdülhalik 

Mf. V. Na, V. îk. V. 
Hikmet Fuat M. Celâl 
S. î . M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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BEYNELMİLEL İHTİLÂFLARIN MUSLİHANE HALLİ 

UMUMÎ SENET 

Fasıl : 1 

Uzlaşma 

Madde — 1 

İşbu umumî senede iltihak etmiş olan iki veya daha ziyade Taraflar arasında çıkıp, diplomasi 
yolile hal ve fasiedilememiş bulunan ihtilâflar, 39 uncu maddede derpiş edilen melhuz ihtirazî ka-
yitler müstesna olmak üzere, işbu fasılda tesbit edilen şartlar dahilinde uzlaşma usulüne tâibi ola
caklardır. 

Madde — 2 

Yukarıdaki maddede sözü geçen ihtilâflar ihtilâf halindeki Taraflarca tenkil edilecek daimî veya 
hususî bir Uzlaşma Komisyonuna arzedilecektir. 

Madde — 3 

Âkit Taraflardan birinin diğer Taraflardan birine bu bapta vaki talebi üzerine, altı ay zarfın
da, daimî bir Uzlaşma Komisyonu teşkil edilmiş olacaktır. 

Madde — 4 

Alâkadar Tarafların hilâfına vaki anlaşmaları haricinde, Uzlaşma komisyonu aşağıdaki şekil
de teşkil edilecektir: 

1 - Komisyonun beş azası olacaktır. Taraflardan her biri birer aza tayin edecek, ve bu aza 
kendi vatandaşları aracından seçilebilecektir. Diğer üç komiser üçüncü Devletlerin tebaası ara
sından, uyuşularak, seçilecektir. Bu komiserlerin muhtelif milliyetlere mensup bulunmaları, mu
tat ikametgâhlarının alâkadar Tarafların arazisi üzerinde olmaması, ve kendilerinin de bunlarm 
hizmetinde 'bulunmamaları lâzımdır. Taraflar komisyon reisini bunların arasından tayin edecek
lerdir. 

2 - Komiserler üç sene için tayin edileceklerdir. Tekrar intihapları caizdir. Müştereken tayin 
olunan komiserler, Tarafların uyuşması suretile, vazifeleri esnasında değiştirilebileceklerdir. Bun
dan maada, her Taraf, kendince tayin edilen komiseri daima değiştirebilecektir. Değiştirilme 
keyfiyetine rağmen komiserler, ellerindeki işlerinin ikmaline kadar vazifede kalacaklardır. 

3 - Ölüm, istifa veya diğer bir mâni selbebile açılacak yerlere, tayinler için tesbit olunan usul 
dairesinde en kısa bir müddet içinde yeni tayinler yapılacaktır. 

Madde — 5 

Bir ihtilâf hudusunda; ihtilâf halinde bulunan Taraflarca tayin edilmiş daimî bir Uzlaşma ko
misyonu mevcut bulunmıyorsa, ihtilâfın, Taraflardan birinin diğerine vaki talebi tarihinden iti
baren üç ay zarfında tetkiki için hususî bir komisyon teşkil edilecektir. 

Taraflar başka türlü kararlaştırmadıkları takdirde, tayinler, bundan evvelki madde ahkâmına 
tevfikan yapılacaktır. 

Madd — 6 

1 - Müştereken seçilecek komiserlerin tayini 3 ve 5 inci maddelerde .zikredilen müddetler 
{sarfında vukubukrıadıgı takdirde, lârarmgelen tayinlere tevessül vazifesi Taraflarca uyuşularak 
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seçilecek ıbir üçüncü Devlete veya, Taraflar böyle isterlerse, Milletler Cemiyeti konseyinin 
vazifede ıbulunan reisine tevdi edilecektir. 

2 - Bu tarzların ihiç birisinde uyuşulamazsa her Taraf ayri birer Devlet tayin edecek ve ta
yinler bu suretle seçilen Devletler tarafından uyuşularak yapılacaktır. 

3 - Bu iki Devlet te üç ay içinde mutabık kalmadıkları takdirde bunlardan her 'biri, ta
yin olunacak azalar adedine müsavi (miktarda namzet göstereceklerdir. 

Bu suretle arzedilen namzetlerden hangilerinin -kabul edileceğini kura tayin eyleyecektir. 

Madde — 7 

1 - Uızlaştmma ıkoımi»yonuna, uyuşarak birlikte /hareket eden her iki Tarafın, aksi takdirde, 
bir veya diğer Tarafın komisyon reisine verdiği istida ile müracaat lolunaeaktır. 

2 - istida, ihtilâf mevzuunu muhtasaran izah ettikten sonra komisyondan, bir uzlaşmaya 
isale ımüsait (her türlü tedbirlere tevessül eylemesi talebini havi olacaktır. 

3 - Eğer istida Taraflardan yalnız biri tarafından verilmişse, bu Tarafça derhal diğer Ta
rafa tefoliğ (olunacaktır. 

Madde — 8 

1 - Taraflardan 'birinin bir ihtilâfı Daimî uzlaştrrma komisyonuna arzetmiş olduğu tarihten 
itibaren 15 günlük ıbir rrıülhlet zarfında Taraflardan ıher biri, bu ihtilâfın tetkiki için, kendi 
komiserini, bu hususta Ibir salâihiyeti mahsusa salhibi (birisi ile değiştirebilecektir. 

2 - Bu -hakkı kullanan Taraf, keyfiyeti derhal diğer Tarafa telbliğ edecektir. Bu takdirde 
diğer Taraf ta tebliğin kendisine vâsd olduğu tarilhten itibaren 15 gün zarfında ayni suretle 
hareket etmek ihtiyarına malik olacaktır. 

Madde — 9 

1 - Uızlaştınma komisyonu, Taraflann hilâfına uyuşmaları müstesna olmak üzere, Milletler 
Cemiyeti muıkarrmda veya reisinin tayin ettiği diğer bir yerde toplanacaktır. 

2 - Komisyon Ikendi mesaisine muzaheret etmesini, Milletler Cemiyeti umumî (kâtibinden, 
bütün ahvalde, isteyebilecektir. 

Madde — 10 * 

Uzlastırana komisyonunun mesaisi ancak Tarafların muvafakatile (komisyon tarafından alın
mış bir karar üzerine alenî olabilecektir. 

> * t •: 

,v Madde — 11 

1 - Tarafların hilâfına uyuşmaları hariç olmak üzere Uızlaştımna komisyonu 'her ıhalü kârda 
vicahi olması lâzım Ibulunan prosedürü bizzat tanzim, edecektir. 

Tahkikat Ihususunda, (komisyon eğer âra ittifakile başka türlü karar vermemişse, Beynel
milel ihtilâfların muslihane /halli hakkındaki 18 teşrinievvel 1907 tarihli La Hay e mukavelena
mesinin 3 üncü faslı (hükümlerine tâbi olacaktır. 

2 - Taraflar, uzlaştırma komisyonu huzurunda, kıomisyonla (kendi aralarında anütevas&ıtlık 
vazifesini gören ajanlar marifetile temsil edileceklerdir; bundan maada Taraflar bu maksatla 
bizzat tayin ettikleri müşavirlerin ve eksperlerin yardımından istifade edebilecekler ve şehadetle-
rini faydalı gördükleri herkesin istimaını isteyebileceklerdir. 

3 - Komisyon dahi her iki Tarafın ajanları , müşavirleri ve eksperlerinden ve Hükümetinin 
muvafakatile, celbini faydalı addettiği her şahıstan şifahî izahat istemek ihtiyarını haiz olacaktır. 
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Madde — 12 

Tarafların hilâfına uyuşmaları haricinde, Uzlaştırma komisyonunun kararları reylerin ekse
riyetimle ittihaz edilecek ve Komisyon ancak bütün azaları hazır bulunduğu takdirde, ihtilâfın 
esası hakkında, karar verebilecektir. 

Madde — 13 

Taraflar Uzlaştırma komisyonunun işlerini kolaylaştırmağı, ve bahusus ona lâzım olan her 
nevi vesaik ve malûmatı mümkün olduğu kadar vâsi mikyasta vermeği ve onun, kendi arazileri 
üzerinde ve kendi kanunlarına tevfikan şahit ve eksper celp ve istima ve mahallinde keşif icra 
eylemesine imkân vermek üzere ellerinde olan vesaite müracaatı taahhüt ederler. 

Madde — 14 

I - Mesaileri müddetince, Komiserlerden her biri, Tarafların miktarını beraberce tesbit ve 
her birinin müsavi bir kısmını deruhde edecekleri bir tazminat alacaktır. 

I I -- Komisyonun işlemesinden mütevellit umumî masarif ayni suretle taiksiım edilecektir. 

Madde — 15 

1 - Uzlaştırma komisyonunun vazifesi ihtilaflı meseleleri tavzih etmek, bu bapta lâzım olan bü
tün malûmatı tahkikat suretile veya diğer bir suretle toplamak, ve Tarafları uzlaştırmağa gay
ret etmek olacaktır. Komisyon işi tetkik ettikten sonra, kendisine münasip gelen anlaşma hüküm
lerini Taraflara izah ve kendilerine karar verebilmek için bir müddet tayin edebilecektir. 

2 - Mesaisinin hitamında Komisyon, icabı hale göre, Tarafların uyuştuklarını, ve icap eder
se, uyuşma şeraitini, yahut Tarafların uzlaştırılamadıkl arını natık bir zabıt varakası tanzim ede
cektir. Komisyon kararlarının reylerin ittifakı .ile mi yoksa ekseriyeti ile mi ittihaz edildiği za
bıt varakasında zikredilmeyecektir. 

3 - Taraflar başka türlü uyuşmadıkları takdirde, Komisyonun mesaisi, ihtilâfın Komisyona 
havale edildiği tarihten itibaren altı aylık bir müddet zarfında hitama erimiş bulunmalıdır. 

Madde — 16 

Komisyonun zabıt varakası derhal Taraflara tebliğ edilecektir. Zabıt varakasının ilân edilip 
edilmeyeceği hakkında karar vermek Taraflara aittir. 

Fasıl : II 

Adlî tesviye 

Madde — 17 

39 uncu maddede derpiş edilen ihtirazî kayitler hariç olmak üzere, Taraflarca biribiri için mü-
tekabilen ret ve inkâr edilen bir hakka müteallik bütün ihtilâflar, bu hususta bir karar verilmek 
üzere, Beynelmilel daimî adalet divanına arzedileeektir; meğerk i Taraflar aşağıdaki hükümler 
dairesinde, bir hakem mahkemesine müracaat için ittifak etsinler. Şurası mukarrerdir ki yukarı
da bahsi geçen ihtilâflar arasında bilhassa Beynelmilel divanı adalet statüsünün 36 ncı maddesinde 
zikredilen ihtilâflar da dahildir. 

Madde — 18 

Taraflar, bundan evvelki maddede bahsi geçen ihtilâfları tbir Hakem mahkemesine arzetmek için 
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uyuştukları takdirde-tanzim edecekleri bir tahkimnamede ihtilâfın mevzuunu, hakemlerin intiha
bını ve takip edilecek prosedürü tesbit edeceklerdir.. Tahkimnamede kâfi tafsilât veya saraha
tin f ikdam halinde, lüzumu nisbetinde, Beynelmilel ihtilâfların muslihane halli hakkındaki 
18 teşrinievvel 1907 tarihli La Haye Mukavelesi ahkâmı tatbik edilecektir. 

Hakemlerce tatbik edilecek kavaidi esasiyenin tahkimnamede derpiş edilmemiş olması halinde, 
Mahkeme Beynelmilel adalet divanı statüsünün 38 inci maddesinde sayılan kavaidi esasiyeyi tat
bik edecektir. 

Madde —19 

Taraflar arasında, bundan evvelki maddede bahsi geçen tahkimname üzerinde itilâf husule gel
memesi veya hakem tayin edilmemesi halinde, Taraflardan biri veya diğeri, üç ay evvel yapılacak 
bir ihbardan sonra ihtilâfı bir istida ile doğrudan doğruya Beynelmilel daimî adalet divanına 
sevketmek ihtiyarına malik olacaktır. 

Madde — 20 

1 - 1 7 nci maddede derpiş edilen ve birinci madde ahkâmma muhalif olarak, işbu faslm 
ihtiva ettiği taahhüdatı kabul eden Taraflar arasında hadis olacak olan ihtilâflar, ancak onların 
birlikte mutabakaüle uzlaşma prosedürüne tâbi tutulacaktır. 

2 - 3 9 uncu maddedeki ihtirazî kayitler dolayısile yalnız adlî tesviyeden hariç kalan ihtilâfla
ra mecburî uzlaştırma usulü kabili tatbik kalacaktır. 

3 - Uzlaşmağa müracaat ve bu prosedürün muvaf f akiyetsizliği halinde, Taraflardan hiç biri, 
Uzlaştırma komisyonunun işlerinin hitamı tarihinden itibaren bir aylık bir müddetin inkizasmdan 
evvel ihtilâfı Beynelmilel daimî adalet divanına sevk veya 18 inci maddede bahsi geçen Hakem 
mahkemesinin teşkilini talep edemeyecektir. 

Fasıl : m 

Tahkimi tesviye 

Madde — 21 

Birinci maddede bahsi geçen Uzlaştırma komisyonu mesaisinin hitammı takip eden ay zarfın
da Tarafların üzerinde uyuşamadı/klan, 17 nci maddede zikredilenlerden maada, bütün ihtilâflar, 
39 uncu maddede derpiş olunan melhuz ihtiyarî kayitler hariç olmak üzere, Taraflarca aksine 
uyuşma olmadıkça aşağıda gösterilen tarzda teşekkül eden bir hakem mahkemesine arzedilecek-
tir. 

Madde — 22 

Hakem mahkemesinin beş azası olacaktır. Taraflardan her biri birer aza tayin edecek ve bu 
aza kendi vatandaşları arasından seçilecektir. Diğer iki hakem ile üst hakem üçüncü Devlet
ler tebaasından uyuşularak seçileceklerdir. Bunların muhtelif milliyetlere mensup bulunmaları, 
mutat ikametgâhlarının alâkadar Tarafların arazisi üzerinde olmaması, ve kendilerinin de bun
ların hizmetinde bulunmamaları lâzımdır. 

Madde — 23 

1 - Hakem mahkemesi azalarının tayini, bir Tarafın diğer Tarafa hitaben Hakem mahkemesi 
teşkili hakkında yaptığı talepten itibaren üç aylık bir müddet zarfında vukubukna'zsa, lâ-
zımgelen tayinlere tevessül vazifesi Taraflarca uyuşularak seçilecek bir üçüncü Devlete bırakı
lacaktır. 
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2 - Bu hususta uyuşulamazsa her Taraf ayn hir Devlet tayin edecek ve ayinler bu suretle 

seçilen Devletler tarafından uyuşularak yajaiacafcttr. 
3 * [Eğer bu suretle intihap »edilen Devletler üç aylık jbir aaüddet <zarfmda -mutabık kalamaz-

larsa lâzımgelen tayinler JBieyöelmilel daimî ;adal«t divanı reisi ftarafmdan yapılacaktır. Eğer 
Divan reisinin ıbir ımanü varsa veya kendisi Taraflardan ibirinin tebaasından ise, tayinler, ikin
ci reis tarafından yapılacaktır. Eğer iikinei reisin ifoir ananii varsa, veya 'kendisi Taraflardan biri
nin tebaasından ise, intihap divanın Taraflardan hiç ibirinin tebaasından olmayan en yaşlı azası 
tarafından yapılacaktır. 

Madde — 24 

Vefat, istifa veya diğer (bir mani dolayasile açılacak yerlere, -tayinler için teslbit edilen usul 
dairesinde, en ikısa (bir müddet aarfında, yeni tayinler ysapdactûrtır. 

Madde — 25 

Taraflar, ihtilâfın (mevzuunu ve takip edilecek prosedürü tayin eden bir tahkimname tan
zimi edeceklerdir. 

Madde — 26 

Tahkimname (bundan evvelki maddede gösterilen noktalar hakkında kâfi tafsilât veya sara
hatin fikdanı halinde, lüzumu nisbetinde, Beynelmilel ihtilâfların muslihane halli hakkındaki 
7 teşrinievvel 1907 tarihli La Haye mukavelesi aJhkâanı tatbik .edilecektir. 

Madde —- 27 

Mahkemenin teşekkülünden itibaren üç ay zarfında bir uzlaşma aktedilmezse Taraflardan 
biri veya diğeri mahkemeye müracaat edebilecektir. 

Madde ~ 28 

Uzlaşma meskût olduğu veya mevcut, bulunmadığı takdirde, mahkeme Beynelmilel daimî ada
let divanı statüsünün 38 inci maddesinde sayılan esas kaideleri tetkik edecektir. İhtilâfa tatbiki 
kabil bu gibi kaideler mevcut olanadBkça mahkeme nısfet re adaletle (hükmedecektir . 

Fasıl : IV 

Umumî hükümler 

Madde — 29 

1 - Halli için ihtilâf halinde 'bulunan Taraflar arasında meri diğer mukavelenamelerle hususî 
bir prosedür derpiş edilmiş olan ihtilaflar bu mukaveteBanıeleruı hüjb&mlerme tevfikan tesviye edi
lecektir. 

2 4şbu umumî senet, Taraflar dçin bir Uzlaşma prosedürü, yafaut, iahkimî m adlî tesviye husu
sunda, ıhtilâfm hallini temin eden taahhütler vazeden meri Mlâfnamelere halel vermez. Bununla 
beraber, eğer bu itilâflar yalnız bir uyuşma prosedürü derpiş ediyorlarsa, bu prosedürün muvaf-
fakiyetsizlikle neticelenmesini müteakip işbu umumî senedin adlî veya tahkimi tesviyeye müteallik 
hükümleri, ihtilâfa dahil Tarafların bu hükümlere iltihakları nisbetinde tatbik edileceklerdir. 

Madde — 30 

Eğer, bir ihtilâfa dahil Taraflardan biri, diğer Tarafın, aralarında meri itilâfnamelere müste-



— 11 — 
fiiden ©eynelmîlel adalet divanma veya bir HF kem -mahkemesi frazuruna götürdüğü bir ihtilâfı 
Uzlaştırma komisyonuna havale etmiş ise; Komisyon, Divan veya Mahkemenin -salâhiyet ihtilâcı 
hakkında büküm Tütmesine Icadar ihtilâfın 'hallini talik edecektir. 

Eğer Divan -veya Mahkemeye uzlaşma safhasında bulunan Taraflardan birince müracaat edilmiş 
ise ayni surette muamele olunacaktn. 

Madde — 31 

1 - Eğer jneyzuu, Taraflardan: birinin dahiH kanunlarına madaran, »adlî veya idarî makamla
rım .salâhİ3*etine dahil bulunan ;bir ihtilâf .mevzuhahs ise, bu »Taraf, aalâhiyettaj makam tarafın
dan.malaıljnüd&etler ^sarfındakatî bir,karar verilmesdeû/»evvel, ihtilâfın işbummuimî.««net tarafın
dan derpiş edilen an»hteJif prosedürlere tâbi tutulmasına aaıümanaat edebilecektir. 

2 - Bu takdirde, işbu itilâfname ile derpiş edilen prosedürlere müracaat etmek isteyen T«w»f, 
yukarıda bahsi geçen karardan itibaren bir sene zarfmda, diğer Tarafa niyetini bildirecektir. 

Madde — 32 
* 

Eğer adlî hüküm v«ya hakem karan, ihtilâf haMnde bulunan Tsraflardan birinin adlî makamı 
veya diğer her baagi bir makamı tarafından verilen [binkanarm ıvreya s emredilen bir tedbirin huku
ku düvele tamamen veya kısmen muhalif bulunduğunu beyan ederse, ve işbu Tarafm hukuku esa-
siyesi bu kararın veya bu tedbirin neticelerini izaleye müsaade etmezse veya ancak kısmen müsaade 
ederse, Taraflar, zarar gören Tarafm adlî *hüküm veya hakem karan ile hakkaniyet dairesinde 
tatmin edilmesi lâzımgeleceği hususunda müttefiktirler. 

Madde — 33 

1 - îhtilâfm tahkimi veya adlî bir prosedüre mevzu teşkil ettiği "bütün hallerde, ve bahusus 
üzerinde Taraflann birleşemıediği mesele, yapılmış veya yapılmak üzere bulunan fiillerden ileri gel
diği takdirde, Statünün 41 inci maddesine »tevfikan hüküm vermek suretile Beynelmilel daimî ada
let divanı, veya lıakemrinahkemesi hangi muvakkat tedbirlerin alınması .lâzımgeldiğini, mümkün 
olduğu kadar kesa bir f müddet zarfmda, .göstereçektir, İhtilâf halindeki Taraflar buna uymakla 
mükellef olacaklardır. 

2 — Eğer, ihtilâf bir Uzlaşma komisyonuna havale edilmiş bulunuyorsa* -Komisyon faideii ola
cağına hükmettiği muvakkat tedbirleri Taraflara tavsiye edebilecektir. 

3 - Taraflar, adlî veya tahkimi kararın icrasına veya Uzlaşma komisyonu tarafından teklif 
edilmiş anlaşmalara zararlı bir tesir yapabileeek bü^lin tedbirlerden kaçınmağı ve umumiyetle her 
ne mahiyette olursa olsun, ihtilâfı şiddetlendirmeğe veya genişletmeğe müsait hiç bir işe girişme-
meyi taahhüt ederler. 

Madde — 34 

İşbu Umumî senede iltihak «etmiş olan ikiden fazla Taraf arasmda bir ihtilâf «uhur «İJtiği tak
dirde, yukandaki hükümlerde tarif olunan prosedürlerin tatbiki için âtideki kaideler e Maiyet ̂ edi
lecektir : 

a) Uzlaşma prosedürü için, daima hususî bir :Komisyon teşkil »ailecektir. Bu komisyonutı -teşek
külü, Tarafların hepsinin yekdiğerinden farklı menfaatleri olduğuna, veya aralarından ikisinin 
veya daha ziyadesinin ayni gayenin istihsali için birlikte çalıştıklarına göre değişecektir. 

Birinci takdirde, Taraflardan her biri bir Komiser, ve ihtilâfta Taraf olmayan üçüncü Dev
letler tebaasından müştereken komiserler tayin edeceklerdir. Bunlarm adedi Tarafların ayrı ayn 
tayin ettikleri Komiserler adedinden fazla olacaktır. 

ikinci halde, ayni gayenin istihsali için biriikte çalışanlar kendi Komiserlerini müştereken ta-
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yin için mutabık kalacaklar ve üçüncü Komiserlerin tayini için de diğer Taraf veya Taraflarla teşriki 
mesai edeceklerdir. 

Faraziyelerin birinde veya diğerinde, Taraflar,, başka türlü karar vermedikleri takdirde, bu 
senedin beşinci ve müteakip maddelerini, işbu maddenin ahkâmı ile kabili telif oldukları nisbette 
tatbik edeceklerdir. 

b) Adlî prosedür için5 Beynelmilel daimî adalet divanı statüsü tatbik edilecektir. 
c) Hakem prosedürü için, Mahkemenin teşekkül tarzı hakkında Taraflar arasmda anlaşma ol

madığı takdirde, 17 nci maddede sözü geçen ihtilâflar mevzubahs ise, Taraflardan her biri istida ile, 
ihtilâfı doğrudan doğruya Beynelmilel daimî adalet divanına götürmek ihtiyarını haiz olacaktır. 
21 inci maddede bahsi geçen ihtilâflar mevzubahs ise yukarıki 22 nci ve müteakip maddeler tatbik 
olunacak, fakat, farklı menfaatleri olan Taraflardan her biri, bir hakem tayin edecek ve Taraf
larca ayrı ayrı tayin edilen hakemlerin adedi diğer hakemlerin adedinden daima bir noksan ola
caktır. 

Madde — 35 

1 - işbu umumî senet, ona iltihak etmiş veya etmemiş bir üçüncü Devletin ihtilâfta menfaati 
olsa bile, kendisine iltihak etmiş olan Taraflar arasmda kabili tatbik olacaktır. 

2 - Uzlaşana prosedüründe Taraflar, aralarında anlaşarak, üçüncü bir Devlet davet edebilecek
lerdir. 

Madde — 36 

1 - Adlî veya tahkimi prosedürde, bir üçüncü Devlet bir ihtilâfta kendisi için hukukî mahiyette 
bir menfaatin mevzubahs olduğu kanaatinde bulunursa, davaya müdahale zımnında, Beynelmilel**" 
daimî adalet divanına veya Hakem mahkemesine bir istida "verebilir. 

2 - Divan veya Mahkeme karar verir. 

Madde — 37 

1 - Davaya dahil bulunan Taraflardan maada başka Devletlerin ide iltihak etmiş bulundukla
rı bir mukavelenamenin tefsiri mevzubahs olduğu takdirde, Beynelmilel daimî adalet divanı 
grefyeliği veya Hakem mahkemesi, bu Devletleri derhal haberdar eder. 

2 - Bunların her biri davaya müdahale hakkını haiz 'bulunacak, ve ıbu hakkı istimal ettiği 
takdirde hükmün ihtiva edeceği tefsir (kendisi için mecburî olacaktır. 

Madde — 38 

İşbu umumî senede vaki iltihaklar: 
A - Gereık senedin heyeti umuaniyesine (Fasıl: I, II, III ve IV); 
B - Gerek sadece uzlaşmaya ve adlî tesviyeye dair hükümlere (Fsıl : I ve II) ve prosedüre 

müteallik umumî hükümlere (Fasıl : IV); 
C - Gerek sadece uzlaşmaya dair hükümlere (Fasıl : I) ve ibu prosedüre müteallik umumî 

hükümlere (Fasıl : IV). 
Taallûk edebileceklerdir. 
Âkit Taraflar, diğer Tarafların iltihakından, ancak kendilerinin ayni taahhütleri kabul et

miş oldukları nisbette, istifade edebileceklerdir. 

Madde — 39 

1 - Bir Taraf, işbu umumî senede iltihak ederken, geçen maddede zikrolunan ihtiyardan 
başka, bu kabulünü, aşağıdaki fıkrada tahdidi bir surette sayılan ihtirazî kayitlere tabi tuta
bilir. Bu ihtirazî kayitler iltihak anında bildirilmelidir. 
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2 - İhtirazı kayitler: 
a) - Ya ihtirazî kaydi dermeyan eden Tarafın iltihakına yahut bununla ihtilâfa düşecek 

olan diğer bir Tarafın iltihakına nıütekaddim vekayiden doğmuş olan ihtilâflar; 
b) Hukuku düvelin Devletlerin salâhiyeti munhasırasma terketmiş olduğu meselelere müte

allik ihtilâfları; 
e) Muayy«n meselelere^ yahut arazi statüsü gibi sarahatle tayin edilmiş veya iyice musar-

rah sınıflara dahil bulunan hususlara mütedair ihtilâfları. 
işbu senette tarif olunan prosedürden hariç tutacak surette deraneyan olunabilir. 
3 - İhtilâf, halinde bulunan Taraflardan biri bir ihtirazî kayit deıaneyan ederse diğer Ta

raflar ona karşı ayni ihtirazî ıkayitten istifade edebilirler. 
4 - İşbu senedin adlî veya taihkimî tesviyeye müteallik hükümlerine iltihak etmiş olan Ta

raflar için, denmeyan edecekleri ihtirazî kayitler, bir zikri mahsus mevcut değilse, uzlaşma 
prosedürüne şamil değil telâkki olunacaklardır. 

Madde — 40 

İltihakı ancak kısmî olan veya ihtirazî kayitlere muallak bulunan her Taraf, her zaman, 
sadece bir beyanname ile ütîhakmm şümulünü genişletebileceği gibi ihtirazî kayitlerinin kâf-
fesinden veya bir'ikısmından vazgeçebilir. 

Madde — 41 

Davaların tavsifi ve melhuz ihtirazî kayitleria-şümulüne ait ihtilâflar da dahil olmak üzere, 
işbu umumî senedin tefsirine veya tatbikına müteallik ihtilâflar, Beynelmilel daimî adalet divanı
na arzedilecektir; 

Madde — 42 

İngilizce ve fransizca metinleri ayni zamanda muteber olan işbu umumî senet 26 eylül 1928 ta
rihini taşıyacaktır. 

Madde — 43 

1 - İşbu umumî senet Milletler Cemiyeti azalarının bütün Devlet reislerinin veya diğer her 
hangi salâhiyettar makamlarının, ve Milletler Cemiyeti Meclisinin kendilerine, iltihak maksadi-
le, bir suretini göndermiş olduğu Milletler Cemiyeti azası bulunmayan Devletlerin iltihaklarına açık 
olacaktır. 

2 - lltihaknameler ve 40 inci maddede derpişi elîllmîş olan munzam beyannameler Milletler Ce
miyeti Umumî Kâtibine gönderilecek ve o da bunların vürudünü bütün Cemiyet azasına ve geçen 
fıkrada mezkûr aza olmayan Devletlere bildirecektir. 

3 - Umumî Kâtip marifetile A, B, C harflerile işaretlenmiş olan ve işbu senedin 38 inci madde
sinde sözü geçen üç iltihak usul ve şartlarına sırasile tekabül eden üç liste tanzim olunacak ve 
bu listeler Âkit Tarafların iltihaklarını ve munzam beyannamelerini ihtiva eyleyecektir. Daima 
günü gününe tutulacak olan bu listeler Umumî Kâtip tarafından Assambieye verilen senelik ra
porda neşrolunacaktır. 

Madde — 44 

1 — İşbu umumî senet en az iki Âkit Tarafm iltihakının Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibine 
vusulünü takip edecek olan 90 mcı günde meriyet mevkiine girecektir. 

2 - İşbu senedin geçen fıkraya tevfikan meriyet mevkiine girişinden sonra vuku bulacak her 
iltihak, Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibine vusulünü takip edecek olan 90 mcı günden itibaren te-
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sirlerini gösterecektir. 40 mcı maddede derpiş edilmiş olan munzam beyannameler için de vaziyet 
ayni olacaktır. 

Madde — 45 

1 - îşbu umumî senedin müddeti, meriyet mevkiine girişinden itibaren, beş sene olacaktır. 
2 - Müddetin hitamından en aşağı altı ay evvvel onu feshetmeyen Akit Taraflar için senet beşer 

senelik yeni devreler için meri kalacaktır. 
3 - Fesih Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibine ya,zılı bir tebliğ gönderilmesi suretile yapılacak, 

o da keyfiyetten bütün Milletler Cemiyeti azasile 43 üncü maddede mezkûr aza olmayan Devletleri 
haberdar edecektir. 

4 - Fesih yalnız kısmî veya yeni ihtirazî kayitler serdinden ibaret olabilir. 
5 - Bir ihtilâfa dahil Taraflardan birinin umumî senedi feshetmesine rağmen, bunun müddeti

nin inkızası sırasında girişilmiş olan ibütün prosedürler bunlar tabiî surette nihayet buluncaya kadar, 
devam edecektir. 

Madde — 46 

îşbu umumî senedin Assemble Reisile Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibinin imzasını taşıyan bir 
nüshası Kâtiplik arşivine tevdi olunacak; bütün Milletler Cemiyeti azası ile Milletler Cemiyeti 
Konseyi tarafından irae edilen aza bulunmayan Devletlere metnin aslma mutabakati musaddak su
reti gönderilecektir. 

Madde —47 

îşbu umumî senet meriyet mevkiine girdiği tarihte Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibi tarafın
dan tescil olunacaktır. 

Milletler Cemiyeti Assamblesinin 9 uncu 
adi içtimai Reisi 

(İmza) Herluf Zahle 
Umumî Kâtip 

(tmza) Eric Drummond 

I I * • » I • 

n 
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Sıra No 117 
Jliv^<Tti5 >;m 'î\vv; ı ^xV 

Türkiye Cumhuriyetile Macaristan Kıratlığı arasında aktedilen 
iadei mücrimin ve adlî n^aheıret mukavelenamesinin tas-

diki nakkınd^/S51^^ ve Hariciye 
ve Adliye encümenleri mazbataları 

A>>•? Sâşvekâlet •'*' -:»i" 
Korurlar müdürlüğü 30 - IV -1033 

Sayı 6/1253 

B. Bl j |i. Yüksek Reislisine ^ ; uı; 

vekilliğince hazırlanan ve icrf v . n » m u k a v e I e n a ™ s ™ tasdik, hakkında Hariciye 
toarla^nk^ *>-IV-933 te Yüksek Meclise arzı 

* UMI Kanun Jaymaşj esbabı mucıbesile birlikte sunulmuştur efendim, 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

c e z a ^ m t ^ K , r a l , « r a r a * ^ «W edilmiş olan iadei mücrimin ve 
olunur. - '"^aheret mukavelenamesi Büyük piletMeclisinin tetkik ve.tabibine arz 

mukavelename b^ ta^ t t« ı^** ı *?st^- ^ ^ ^ kuvvetlendi irmek , arzusuna istinat eden^ bu 
taraftan cezaî mevatta T . tebaasmdan* olmaya® mü' erimlerin iade şartlarına ve diğer 
hükümleri ihtiva' eyiemekS^111" b^İne n e * m ^ *M ' muavenette , bulunacağına- dair 

lerle^kte"tSmiza^r'fı^U m l ^ m 4 e r i ve istinat e^ğiuam prensipleri ilibarile diğer Deyjet-

amillerden biri oLm h„ 1 1 a r a ^ n d a k l münasebetlerin daha sıkı ve kuvvet'i olmasına 
M n ou mukavelenamenin tasdik, yüks, $ tajedi irlerine arzolunur efendim. 

yarar 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 17 - XII -1933 

Karar No. 4 
Esas No. 1/651 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Macaristan arasında 29 mayıs 
1932 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan ia
dei mücrimin ve cezaî mevatta adlî muzaheret 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve es
babı mucibe.mazbatası Hariciye Vekili Beyin hu-
zurile encümenimizde tetkik ve müzalkere olun
du. Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluk 
bağlarını kuvvetlendirmek arzusuna dayanan 
ve umumî hükümleri ve ana prensipleri itibarile 
diğer Devletlerle akdettiğimiz bu nevi muahe-
denıamelere benzeyen mezikur mukavelenamenin 

Türkiye Oümhuriyetile Macaristan Kırallığı 
arasında imza edilmiş olan iadei mücrimin ve. 
cezaî işlerde muzaherete dair muabedenamenin 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 30 - IV - 1933 tarih ve 6/1253 
sayrlı tezkeresile Adliye encümenine havale olu
nan kanun lâyihası Hariciye encümeninin 
mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere olun
du. 

İadei mücrimin ve adlî muzaherete mütedair 
olan muahedenaıme Âkit devletler arasında mev
cut dostluğu kuvvetlendirmek maksıadına isti
nat edip ihtiva ettiği hükümler ilmî esas ve pren
siplere uygun bulunmakta ve diğer Devletlerle 
aiktedilmiş olan emsali muahedenamelere betıze-

tasdiıkma ait kanun lâyihası encümenımızce de 
tasvip edilmiştir. Havalesi mucibince Adliye en
cümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdim kılındı. 
Ha. E. Reisi Na. M. M. Kâ. 

Sivas Sivas Diyarbekir 
Necmettin Necmettin Zeki Mesut 

Azwa Aza Aza 
İstanbul Elâziz Kocaeli 

Salâh Cimcoz Fazıl Ahmet t. Süreyya 
Aza 

Kocaeli 
Reşit Saffet 

inekte olduğundan bu bapta Hükümetin esbabı 
mucibesine iştirak edilmiş ve Hariciye encümeni
nin tasvibi veçhile lâyihanın kabulüne ittifakla 
karar verilmiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılmır. 

Adliye E. Reisi M. M . Kâtip 
Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâhattin Baif 
Aza Aza Aıza 

Edirne Konya Kocaeli 
Hasan Hayri Ş. Sırrı Ragıp 

Aza Aza Aza 
Manisa Erzincan 

Refik Şevket Abdülhak 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 17 - IV -1934 
Karar No. 23 

Esas No. 1/651 
Yüksek Reisliğe 
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HÜKÛMETÎN TBKLÎFt 

Türkiye ile Macaristan arasında 29 ma
yıs 1932 tarihinde Ankarada imza edil
miş olan iadei mücrimin ve cezaî me
vatta adlî muzaheret mukavelenamesi

nin tasdikına dair kanım lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Macaristan Kırallığı arasında 29 mayıs 1932 
tarihinde Ankarada imza edilmiş olan iadei 
mücrimin ve cezaî mevatta adlî muzaheret mu
kavelenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

İKİNOt MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 

Hariciye ve Adliye vekilleri memurdur. 
26-IV-1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da.V. H a . V . V . Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis 
S. î . M. V. G. î . V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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TÜRKİYE VE MACARİSTAN ARASINDA ÎADEf MÜCRİMİN VE CEZAÎ MBVATTA ADLİ 

MUZAHERET MUKAVELENAMESİ 

Bir taraftan: 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri 

Diğer taraftan: 
Macaristan Naibi Kıralisi Hazretleri. 

Suçluların iadesini ve cezaî mevatta adlî muzahereti tanzim için bir mukavelename akteylemek 
arzusunıda hvılunduklarmdıan nuurıahhasları olmak: üzere:; . •' ',..'•'• 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri 
hariciye vekâleti müsteşarı birinci sınıf elçi Menemenli Numan Beyefendiyi, 

Macaristan Naibi Kıralisi Hazretleri > 
Mac^ristanın Türkiyede /Fevkjalâde murahhas ve Orta elçisi Hukuk doktoru Müsyü Tahy do 

Tahvar et Tarfteo'yu tayin etmişler-ve müşarüeyhim unulüne trhtivafrk Ve'muteber görülen salâhı-"' 
yetnamelerini birbirlerine, tebliğ ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Birinci fasıl 
tade 

r 

Madde — 1 

Yüksek Akitler işbu mukavelename ahkâmı mucibince ve kendi tebaaları müstesna olmak 
ü#ere, iki Taraftan birinin makamatı adliyesince takip veya mahkûm edilen ve diğerinin arazisinde 
bulunan eşhası, talep üzerine, mütekaibilen birbirine teslim etmeği taahhüt ederler, 

İade, ancak, iade kendisinden talep olunan Devletin arazisi haricinde irtikâp olunmuş bir 
sultan dolayı takibat icrasında veya mahkumiyet halinde vaki olur, 

I Madde — 2 

Hakkmda takibat icra olunan bir şahıs talep olunduğu takdirde, iade ancak tecrim olunan fiil 
her iki memleketin kanunlarına göre en aşağı bir sene hapsi veya d/aha ağır cezayi istilzam ediyorsa 
vaki olur. 

Kazryei muhkeme teşkil eden bir hükmün icrası için iade talebinde bulunulduğu zaman iade. 
ancak suçlu her iki memleketin kanunlarına göre en az bir sene hapsi veya daha ağır bir cezayi 
istilzam edebilen bir fiil için altı aydan az olmayan bir hapis cezasına katî surette mahkûm olmuş 
ise vaki olur. 

Madde — 3 

İade, her ne suretle olursa olsun teşebbüs, iştirak ve ibir fiili ihzarî hallerinde de vaki olabilip 
teşebbüs veya iştirak yahut fiili ihzarinin ikinci macMe ahkâmma tevfikan talip Devletle matlubun-
minh Devletin kanunlarile cezalandırılmış olması meşruttur. 

Madde — 4 

Aşağıdaki hallerde iade vaka olmaz: 
1 - Siyasî suçlar ve bu gibi suçlara mürtabit olan suçlar; Şu kadar ki siyasî suça mürtabit 

suçun, esas suçu teşkil edecek kadar ağır olması halıi bundan müstesnadır. Devlet Reisinin şahsı 
veya ailesi azaismdan biri veyahut Hükümet Reisinin şahsı aleyhine vaki olaealk suikast, bu 
cürümlere teşebbüs veya iştiralk de daftıil olduğu halde, siyasî mahiyette addolunmayaoaktır. 

Anarşist cürümleri de kezalik siyasî fiillerden addolunmayacaktrr. 
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2 — Ancak askerî ceza kanunlarile kabili tecziye olup münhasıran askerî mahiyeti haiz bulunan 

suçlar; 
3 - Münhasıran mart-buat kanunlarında münderiç suçlar. 
Yukarıdaki nıımara^a'Kda zikredilen ahvalde mahiyetlerinin takdiri münhasıran iade kendisin

den istenilen Devlet, makamlarına aittir. 

Madde — 5 

Yüksek Âkitlerden her biri, maddei salbıka mucibince iade talebime mevzu teşkil etmeyecek bir 
suçtan dolayı takip edilmekte bulunan veya mahkûm edilen diğer Taraf tebaasını üçüncü bir Dev
lete iade etmemeği taahhüt eder. 

.Madde — 6 

Aşağıdaki hailende iade talebi kabul olunmaz: 
1 - iade kendisinden • istenilen Tarafın makama ti nezdinde, ayni fiilden dolayı yapılan takibat 

neticesinde maznun dava harici bırakılmış veya takibat katî bir hükme müntehi olmuş ise; 
2 - Kendisinden iade istenilen Tarafın makama ti, işbu Tarafın kanunları mucibince suç hakkın

da hüküm vermeğe salâhiyettar bulunuyorlar ise; 
3 - Fiil üçüncü bir Devlet arazisi üzerinde işlenmiş olup ta kendisinden iade istenilen Taraf 

kanunları, ecnebi bir memlekette ika edilen bu kaibîl bir fiilden dolayı takibata müsait bulunmı-
yorsa; 

4 - İade talebi vukubulidıuğu zaman tecrim edilen fiil veya hükmolunan ceza, Âkit Taraflardan 
birinin kanunlarına nazaran müruru zamana uğramış veya sukut etmiş addedilirse; 

5 - Âkit Taraflardan birinin mevzuatına nazaran mutazarrır Tarafça, suçun takibi için yapıl
ması zarurî şikâyet veya teklif yapılmamış veya geri alınmış ise. 

Madde-—7 

iade talebi diplomasi tarikile yapılmak lâzımdır. 
iade talebile birlikte ya bir mahkeme hükmü, ya bir ittihamname veya bir gayrimuvakkat 

tevkif müzekkeresi veyahut ayni kuvveti haiz diğer adlî varaka ibraz olunacak ve bunda tecrim olunan,. 
fiilin mahiyeti, ağırlığı ve tavsifi ve iadeyi isteyen memlekette meri olup mevzubahs suç için kabili 
tatbik bulunan kanunun metni ve işbu suçun istilzam ettiği ceza münderiç bulunacaktır. 

iade talelbine esas olarak ibraz edilen evrakı adliye, yukarıdaki fıkra hükümlerine muta
bık bulunmadığı takdirde iadeyi isteyen Taraf bu evraka dıcap eden izahatı ve yukarıda mev
zubahs kanunun aynen ımüstahreç metnini muhtevi bir vesikai adliye ilâve edecektir. 

Mülkiyet aleyhindeki suçlar mevzubahs olduğu takdirde daima hakikî zararın miktarı 
veya mücrimin sefbefoiyet vermek istediği zarar miktarı (zikredilecektir. 

ibraz edilecek evrak iadeyi isteyen Tarafın kanunlarının âımir bulunduğu şekilde tanzim 
olunacaktır. Bu evrak, iadeyi isteyen Tarafın diplomasi memuru tarafından tasdik edilecek 
ve buna; iade kendisinden istenen Tarafın lisanında yazılmış ve talip Devletin diplomasi memu
ru veya iadeyi, isteyen veyahut iade kendisinden istenilen Devletin yeminli bir mütercimi tarafın
dan tasdik edilmiş bir tercüme terfik olunacaktır. 

İbraz edilen evraktaki izahat, iade kendisinden istenilen Devlet kanunlarına , nazaran, b i r 
hüküm verilebilmesine kâfi /bulunmuyorsa, talep üzerine, fbu izahat itmam edilecektir. Keza 
şahsın, hüviyeti hakkında istibattı hâsıl olduğu takdirde delâili müsbitesi ita edilecektir/;. 

Madde — 8 

iade talebi yapılır yapılmaz mezkûr taLep vehiei ulâda gayrakabili kabul görünmüyorsa onuır 
temini infazı için muktazi tedbirlerin,derhal alınması icap edejee&tir:.. Tevkii edilen kimse, iade' 
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talebi hakkında bir karar verilinceye ve iadeye muvafakat olunduğu takdirde, bu karar icra 
edilinceye kadar mevkuf tutulacaktır. Meğer ki talebi vaki, diplomasi taıriıkile geriye alınmtş 
olsun. 

Tevkif edilecek bir kimseyi bulmak için, posta irsalâtıaun veya telgrafların zaptı veyahut bun
ların sureti şevki ve muhtevaları hakkında malûmat istihsali icap ediyorsa, bu hususta, kendi
sinden iade istenilen Tarafın mevzuatı (kanuniyesine tevfikan resen tedabir ittaihaz olunacaktır. 

Yedinci maddede mezkûr mütemmim izahat, iade talepnamesi isteyen Devletin diplomasi mü
messiline bildirildiği günden itibaren iki ay zarfında iade kendisinden istenilen Devlete verilme
diği takdirde, iadesi talep olunan şahıs serbest bırakılabilir. 

Madde — 9 

İadesi talep edilecek şahsın muvakkaten tevkifi istefniijnişse ve iade vehlei ulâda gayrikabili 
'kabul görünmiyors/a, iade (talepnamesinin tevdiinden evvel bu şahsın muvakkaten tevkifi lâzma-
gelir. 

Muvakkat tevkif talepnamesi* bir mahkûmiyet hükmü veya tevkif müzekkeresi veya isnat olu
nan fiilin mahiyet ve şümulünü gösteren işbu müzekkereye muadil her hangi bir vesikanın 
mevcut olduğuna dair beyanatı ihtiva etmek icap eder. 

Bu talepname diplomasi tarikile tevdi olunacak, yahut pek müstacel ahvalde, talip Tarafın 
mahallî salâhiyettar olan konsolosu canibinden diğer Âkit Tarafın salâhiyettar* maka-
matına tevkifin icrası için doğrudan doğruya ve hatta telgrafla, imal edilecektir. 

Tevkif günü hariç olmak üzere, tevkiften sonra iki aylık bir müddet zarfında iade talepname
si tevdi olunmamış olursa, muvakkaten tevkif edilen şahıs serbest bırakılacaktır. 

Madde — 10 

Eğer istenilen şahıs, kendisinden iade talebinde bulunan Taraf makaımatmca iade talebini mu
cip oları fiilden başka bir fiil dolayısile takibata uğramış veya mahkûm edilmiş ise, talep hakkın
da derhal ittihaz edilecek karara halel gelmeksizin, iade talebi cezaî takibatın intacına ve sadır 
olan cezanın infazına veya af ve teciline kadar tehir edilebilecektir. 

Keza, istenilen şahıs; kendisinden iade istenilen Taraf makamatmca, ceza kanunlarına ria
yetsizlikten gayri bir sebepten dolayı takip edildiği ve bu da onun cebren ihzarını veya tevkifini 
müeddi bulunduğu takdirde, iade, takibatın veya mevkufiyetin hitamına kadar tehir oluna
bilecektir» 

Bununla beraber, iadeyi isteyen memleketin kanunlarına nazaran, bu tehirden, maznunun ta
kibi hususunda müruru zaman veya sair mühim müşkülât hâsıl olabilirse, bazı mülâhazatı mahsusa 
mâni bulunmadıkça ve talep eden memlekette takibat biter bitmez, talep olunan şahıs tekrar iade 
olunmak veoi'besile maznunun muvakkaten teslimine muvafakat edilecektir. 

İstenilen kimse, alelade eşhasa karşı giriştiği borçlan, iade sebebile» ifa edemeyecek olursa, bu 
•kimselerin salâhiyettar makam huzurunda haklarını ihkak ettirmeleri hususu mahfuz kalmak üze
re, iade yine vaki olacaktır. 

Madde — 11 

Âkitlerden birinin, iadesini talep ettiği şahıs, ayni fiil için, bir veya müteaddit başka Devletler 
tarafından dahi talep edilir ise, merkum tebaasından bulunduğu Devlete teslim edilecektir. 

İşbu fıkra ahkâmı, Âkitlerden biri tarafından diğer Devletlere karşı evvelce yapılmış olan taah
hütlere hiç bir suretle halel getirmez. 

Âkitlerden biri tarafından iadesi talep edilen şahıs* diğer suçlar sebebile, bir veya müteaddit 
diğer Devletler tarafından dahi talep edilir ise, bu şahıs en ağır suç kendi toprağı üzerinde irti
kâp edilmiş olan Devlete, ve suçların müsavi ağırlığı halinde, tebaasından bulunduğu Devlete 
teslim olunacaktır. Takip olunan şahıs talip Devletlerden hiç birinin tebaasından değil ise, suç-
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larcn müsavi ağırlığı halinde, bu şahıs, talepnameyi iade kendisinden istenilen Devlete en evvel 
göndermiş olan Devlete teslim olunacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki suçun ağırlığı, iadıe kendisinden istenilen Devletin kanunlarına göre ta
yin olunur. 

Madde —12 

îade kabul edilmiş olup ta, iade olunacak şahsın, iade kendisinden talep olunan Tarafın top
rağı haricine karadan şevki icap ediyorsa, merkum, onu arazisinden transit suretile naklini, de
ruhte eden üçüncü Devletle önceden bilitilâf kararlaştırılmış olan hudut noktasına, kendisinin 
işbu noktada tesellümü temin edilir edilmez, sevkolunaeaktır. Eğer şevkin denizden yapılması lâ-
zmıgeliyorsa, iade edilecek şahıs iade /kendisinden talep edilen Tarafm irkâp limanma getirilecek
tir. Eğer iadeyi talep eden Devlet, iadeye muvafakat olunduğunun kendisine işarı gününden 
itibaren üç ay zarfında bu iıade muamelesine mütedair ıhususattam kendisine terettüp edenleri ifa 
etmezse, iadesini talep ettiği şahıs serbest bırakılır. 

Madde — 13 

Suçun işlenmesi dolayısile maznun tarafından ele geçirilen veya üzerinde zaptedilen eşya, su
çun işlenmesine yaramış olan alât ve vesait keza sübutu cürme medar olacak diğer her nevi eş
ya, „eşhası salisenin hukuku mahfuz kalmak şartile, ve makamı aidinin takdirine göre, iadeyi ta
lep eden Devlete, mücrimle birlikte tesTim edilecektir. KaMıli kabul mahiyette olan iade muame
lesi, mücrimin vefatı veya firan hasebile icra edilmeyecek olsa bile bu eşya yine talip Devlete tes
lim edilecektir. 

îşbu teslim muamelesi, iadeye muvafakat eden memlekette mücrim tarafından saklanıp ve
ya emaneten birisine tevdi edilip te bilâhare zahire çıkarılan ayni cins eşyaya da şamil olacaktır. 

Madde — 14 

iade hakkında bir ilâ yedi ve on ve on üçüncü maddelerde zikredilmiş olan ahkâm, transit sure
tile üçüncü bir Devlet tarafından Âkitlerden birine iade edilmiş olan eşhas ile diğer ÂMt Dev
letin toprağından geçerek bu üeüneü Devlete tekrar iade veya sadece iade edilecek eşhas hakkında 
cari olduğu gibi bu diğer Tarafın gemisi ile, deniz tarikile vuku bulacak iadelerde de mabihüt-
tatbik olacaktır. 

Transit suretile iade, kendisinden iıade istenilen Devletin makamatı tarafından kendisine en mu
vafık gelen tarik ile icra edilecektir. 

Madde — 15 

îade edilen şahıs, iade talebine muvafakat edilmiş olan memlekette, iadeden evvel işlenmiş bir 
suçtan dolayı ne takip ne tecziye ne de üçüncü bir Devlete iade olunamayacaktır. Meğer ki ia
deye bu suçtan dolayı muvafakat edilmiş, yahut iade kendisinden istenilen Taraf, takibatın ve
ya mahkûmiyetin icrasına nza göstermiş olsun. 

İadeyi mucip olan efalin, talepname ile birlikte tevdi edilen evraka istinaden vaki takdiri 
adlisi, iade talebinin mulhik olduğunu tahkik esnasında şüpheye düşürecek yeni ibir takdiri 
adliyi icap edecek derecede tobeddül ederse taikilbata aneak kendisinden iade talep olunan 
Tarafın muvafakatile devam olunabilir. 

Eğer, ıbirinci fıkrada mezkûr .halde, iade edilen şahıs kendi ihakkında takibatın devamına 
ve mahkûm edilmesine razi olduğunu veya ikinci fıkradaki halde muhakemenin devamına mu
vafakat eylediğini beyan ederse, işbu 'beyanatın ilâvesile kendisinden iade talep olunan Tara
fın buna muvafakati talep edilebilecektir. 

Eğer ıbu son halde kendisinden iade talep edilen Taraf, riza göstermezse, yahut hu yol-
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daki beyanat ona tebliğ edilmemiş ise, mıiıvafakat talebi, tıpkı iade talebi usul ve eşkâline 
göre yapılacak , ve iade talebinin reddini mucip ayni sebeplerden dolayı reddedilebilecektir. 

Madde — 16 

Eğer iade edilen şahıs katî surette tahliye edildikten 30 gün sonra diğer Tarafın toprav 
ğını terketmemiş ise veya oraya avdet ederse yahut terkettdlkten sonra tekrar oraya iade; ©dile
miş bulunursa veyahut iade edilen şahıs birinci iadesinden evvel ıkendisinden iade istenilen! 
Tarafın salâıhiyettar makamatına iade muamelâtı merasiıminiri dıfasına mahal olanaksızın ıkendîsi.--
nin iadesine riza gösterdiğini Ibeyan ederse ve eğer kendisinden iade istenilen Taraf ıbuııu iade* 
talep eden Tarafa tebliğ eylerse işbu şahıs hakkında yukarrki maddede (mezkûr takibat veya t 
mahkûmiyet taihdidatına ma)hal yoktur. 

Madde — 17 

ladesi veya muvakkaten tevkifi istenilmiş olan şahsın tevkif, hapis ve iaşe masraflarile te
sellümü için tayin edilen üçüncü bir Devletin hudut istasyonuna veya onun irkâıbına kadar 
olan sevk ve nakil masraflarını kendisinden iade talep edilen Taraf deruhte eder. Keza tev
kif esnasında ızaptedilmiş eşyanın zabıt ve tmuhafaza /masraflarile, iadesi istenilen şahısla bir
likte teslim, edilecek eşyanın şevki masarifi de kendisinden iade talep edilen Tarafa aittir. 

Eğer transit tarikile iade veya muvakkat bir teslim nıevzuibahs ise iade ve teslim edilecek 
şahsın hapis, iaşe ve sevk masrafları ve ıkendisile birlikte teslim edilecek eşyanın nakil ma
sarifi iadeyi isteyen Tarafça tediye edilecektir. ' 

İkinci fasıl 

Cezaî husıısatta adlî makamların karşılıklı yardımları 

Madde — 18 

Akitler iade ahvali ıharicinde dahi talep vukmbulursa diğer Taraf adlî nıaikamatınca -niyet 
edilmekte olan .bilûmum ceza işlerinde, birbirlerine 'karşılıklı yardım etmeği taahhüt eylerler. 

Madde — 19 

Âkit Tarafların adlî makamatı cezaî mevtta adlî evrakın tebliğine, istinabe varakalarının irsa
line mütedair bilcümle hususatta aralarında diplomasi tarikile muhabere edeceklerdir. 

Madde — 20 

Tebliğ olunacak evrak ile istinabe varakalarına, istenilen Tarafın lisanında tanzim edilmiş ve 
isteyen Tarafın siyasî memuru veya isteyen yahut kendisinden istenilen Tarafın yeminli bir müter
cimi tarafından tasdik olunmuş birer tercüme "merbut bulunacaJktır. 

Madde — 21 

Tebligatın ve istinabelerin icrası, istenilen memleketin kanunlarına tevfikan yapılır. 
İstenilen Devlet tebligatın ifa ve istinabelerin icra edildiğini müsbit bulunan evrakı diplomasi 

tariki ile, gönderecek veyahut bunlarm ifa ve icrasına mâni esbabı bildirecektir. 

Madde — 22 

Tebligatın veya istinabenin icrası ancak atideki ahvalde reddolunabilir: 
1 - Vesikanın sıhhati tebeyyün etmezse; 
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2 - İstenilen Devlette tebliğin veya istinabenin icrası adlî kuvvetin vezaifi cümlesine dahil değil 

ise; 
3 - îcra kendi arazisi üzerinde vaki olacak olan Devlet bunu nizamı amme veya dahilî huku

ku ammeyi ihlâl eder görürse; 
4 - İsteyen Devletin toprağında bulunmayan ve istenilen Devlet tebaası hakkında takibat icra

sı mevzubahs ise; 
5 - Takibata mevzu teşkil eden suç istenilen Devletin kanunlarına nazaran cezayı müstelzim 

değilse, yahut suç siyasî veya münhasıran askerî mahiyeti haiz bulunuyorsa, yahut bu suçtan dolayı 
iade kabul olunmıyorsa; 

6 - Tebliğ edilecek mahkûmiyet kararı, istenilen Devletin tebaasından biri aleyhine isdar edil
miş ise; 

7 - Tebliğ edilecek celpname, maznunun isbatı vücut etmemesi halinde, bir ihzar veya gayrimu-
vakkat tevkif müzekkeresine mevzu teşkil edeceği tehdidini mutazammm ise veyahut bir şahit ve
ya bir ehli hibreye gönderilmiş olan celpname, ademi icabet halinde bir ceza veya masarifin kendi
sine tahmili yahut hakkmda ihzar veya gayrimuvakkaıt tevkif müzekkeresi isdan gibi netayici ka-
nuniyeyi gösteriyorsa. 

Kendisinden istenilen makamın ademi salâhiyeti halinde istinabe evrakı mezkûr Devlet kavanini 
ile müesses kaidelere tevfikan memleketin salâhiyettar olan adlî makamına resen gönderilir. 

Madde — 23 

On sekizinci maddede beyan edilen adlî yardım, tahkikata veya ilâma müteallik bilcümle evra
kın tebliğine ve maznunların, şahitlerin veya ehli hibrenin dinlenmesini istihdaf ve keza mahallin
de aranmayı icap eden istinabelerin icrasına şamildir. 

Bu yardım kendisinden istenilen Devlet toprağında talep vukuu şartile eşhas taharrisine, mes
kene duhule, cürmün maddî eserlerini ve cürmün sübutuna medar olacak eşyayı zabıt muameleleri
ne tevessül olunmak üzere ve ayni Devletin mahkemeleri tarafından ittihaz edilecek kararlara da 
şamildir. 

Bu yardım keza talep vukuunda istenilen Devlet makamatmm elinde bulunup cürmün sübu
tuna medar olan eşya veya evrakm mümkün olan en kısa müddet zarfmda iadesi taahhüdü ile tev
di edilmesine de şamildir. Bazı mülâhazatı mahsusa mâni bulunmadıkça ve ikinci madde ahkâ
mı mahfuz olmak üzere yukarıda mevzubahs yardım talepleri intaç edilecektir. 

Madde — 24 

Eğer bir ceza davası için bir şahidin veya bir ehli hibrenin şahsen ispatı vücut etmesi lâzım-
gelirse adlî makamm celpnamesi, bazı hususî mülâhazat mâni bulunmadığı takdirde, diplomasi ta-
rikile irsal ve kendisinden.talep edilen Devlet marifetile tebliğ edilecektir. . 

işbu makamat, celbolunan şahsa, verilen karara tebaaiyet etmeğe amade olup olmadığını sora
caklardır. Şahide veya ehli hibreye seyahat ve meks masrafı namile tediye edilecek meblâğ ile 
kendisinden talep vaki olan Devletçe talep eden Devletten tahsil edilmek üzere şahit veya ehli 
hibreye umumî meblâğ üzerinden mahsuben verilecek avans miktarı da celpnamede gösterilmiş bu
lunmalıdır. 

Tabiiyeti ne olursa olsun, talep eden Tarafm adlî makamı huzurunda ispatı vücudu kabul eden 
şahit veya ehli hibre ne evvelce ika edümıîş efatden ve sadır olan mahkûmiyetlerden ne de ken
disinin şahadetine veya ehli hibre olarak mütaleasına lüzum hâsıl eyleyen davanm mevzuunu teş
kil eden efale iştirakten dolayı bu hususta ve geldiği memlekete avdet için lâzımgelecek za
man zarfmda hiç bir sebeple tevkif ve takip edilemeyecektir. 

Eğer mahkeme huzuruna çıkması talep edilen şahıs diğer Devlet tarafından mevkuf bulunu
yorsa bu şahsm mümkün olan en kısa bir müddet zarfında tekrar iade edilmek şartile muvakkaten 
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teslimi diğer Devletten talep edilebilecektir. Bu halde dahi, talep eden Devletin tebaası olma
dığı takdirde, mezkûr şahsın muvafakati zaruridir. 

Madde — 25 

Yardım masraflarile keza muvakkaten teslim edilmiş eşhas ve eşyanın iade masrafları, talep 
edilen Tarafın toprağında vuku bulmuş ise mezkûr tarafa ait olacaktır. 

Ehli hibre marifetile yaptırılan muayenenin icrasından mütevellit masraflar ve 24 üncü madde 
mucibince celbolunan şahitlere tediye edilen paralar talep eden tarafa ait olacaktır. 

Madde — 26 

Âkit Taraflardan birinin tebaası şahsî hürriyeti tahdit eden cezayi müstelzim bir suçtan do
layı diğerinin toprağında mahkûm olursa bu Taraf, mahkûmiyet kararının bir hulâsasını, kararın 
kazıyei muhkeme halini iktisap ettiği tarihten itibaren altı ay zarfmda, mahkûmun mensup 
olduğu adlî makamata tebliğ etmeği taahhüt eder. 

Üçüncü fasıl 

Nîhaî hükümler 

Madde — 27 

Âkit Taraflardan her biri, diğer Tarafm adlî makamının diplomasi tarikile vaki olan talebi üze
rine kendi arazisi dahilinde mevkii meriyette bulunan kanunların metnini ve icabında lüzum gö
rülen her türlü kanunî malûmatı ita edecektir. 

Hakkında izahat verilmesi lâzmıgelen hukukî meselenin talepnamede vazıhan bildirilmiş olma
sı muktazidir. 

Madde — 28 

İşbu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameleri mümkün olduğu kadar süratle Budapeş-
tede teati olunacaktır, Mukavelename tasdiknamelerin teatisinden üç ay sonra meriyet iktisap 
edecek ve Yüksek Âkitlerden biri tarafından fesholunduğu günden itibaren altı ay daha meri 
olacaktır. 

Balâdaki ahkâmı tasdik etmek üzere isimleri yukarıda yazılı murahhaslar işbu mukavelena
meyi imzalamışlar ve üzerine de mühürlerini koymuşlardır. 

Ankarada 29 mayıs 1932 tarihinde iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

M. Numan Tahy 



Sıra No 118 
Türk ye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti arasmda aktedHen 
uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedenamesinin tasdiki 

hakkında I/757 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Adi ye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 61260/ 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Norveç arasında 16 kânunusani 1933 tarihinde Ankarada imza edilen « uzlaş
ma, adlî tesviye ve hakem muahedesinin a tasdiki hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Hey
etinin 10-VIII-ı Q33 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı arasında aktedilmiş olan « uzlaşma, adlî tesviye 
ve hakem muahed si » Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolunur. 

İki Devlet arasındaki dostluğu kuvvetlendirmek maksadile yapılan işbu muahedename bilâhare 
tahaddüs edebilecek ihtilâfları hukuku umumiyei düvel esasatına göre halletmek için icap eden 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bu muahedename, umumî hükümleri ve istinat etttiği esas umdeleri itibarile diğer devlet
lerle aktedilen bu nevi muahedelere benzemektedir. 

Türkiye - Norveç münasebatının inkişafına yarayacak bir amil olan işbu muahedenamenin 
tasdiki yüksek tasviplerine arzolunur efendim. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 17 - XII -1933 

Karar No. 10 
Esas No. 1/757 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı muahedenamesinin tasdiki hakknıda Hariciye 
arasında 16 kânunusani 1933 tarihinde Ankara- vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye-
da imza edilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem tinin 10 - VIII -1933 toplanışında Yüksek Mec-
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lise arzı kararlaştınlain kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Hariciye vekilinin huzurile 
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin -esbabı mucibesinde bildirildiği 
veçhile iki Devlet arasındaki dostluğu kuvvet
lendirmek maksadile yapılan bu muahedenıaıme-
nin umumî hükümleri ve istinat ettiği esas 
umdeleri itibarile diğer Devletlerle- aktedilen bu 
nevi muahedenamelere benzemesi dolayısile tas
dikına ait kanun lâyihası, encümenimizce de 
tasvip edilmiş ve havalesi mucibince Adliye en-

Türkiye Cümhuriyetile Norveç Kırallığı ara
sında imza edilen uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedenamesinin tasdikına dair Ha
riciye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
6/2601 sayılı tezkeresile Adliye encümenine ha
vale olunan kanun lâyihası Hariciye encümeni
nin mazlbatasile birlikte tetkik ve müzakere 
olundu: 

Tasdiki yukarıda yazılı lâyiha ile istenen 
bu mukavelename Âkit Devletler arasında çı
kabilecek ihtilâfları hukukî esas ve prensip
lere göre halleden hükümleri ihtiva etmek ve 
diğer Hükümetlerle aktolunan emsali smuahe-
denamelere tamamile uygun bulunması itiba
rile Hükümetin !bu baptaki esbabı mucibesi 

cümenme terdi «dilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdimi kararlaştırılmıştır. 

Ha. E. Reisi Na. M. M. Kâ. 
Sivas Srvas Diyarbekir 

Necmettin Necmettin Zeki Mesut 
Aza Aza Aza 

Elâziz Kocaeli Kocaeli 
Fazıl Ahmet Beşit Saffet î. Süreyya 

Aza 
istanbul 

Salâh Cimco» 

encümenimizce de muvafık görülmekle Hari
ciye encümeninin ka ran veçhile mezkûr mua-
hedenamenin tasdikına mütedair olan lâyiha
nın kabulüne ittifakla karar verilmiştir. Heye
ti umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe takdim kılındı. 

Adliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâhattin Raif 
Aza Aza Aza 

Kayseri Edirne Konya 
S. Azmi Hasan Hayrı Ş. Sırrı 

Aza Aza Aza 
Kocaeli Manisa Erzincan 
Ragıp .Refik Şevket Abdülhak 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 17-IV-1934 
Karar No. 24 
Esas No. 1/757 

Yüksek Reisliğe 

* 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile Norveç arasında 16 kânu
nusani 1933 tarihinde Ankarada imza 
edilen « Uzlaşma, adlî tesviye ve ha

kem muahedesinin tasdikına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti üe Nor
veç Kırallığı arasmda 16 kanunusani 1933 ta
rihinde Ankarada imza edilen « Uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem » muahedesi kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun muahedenin tasdiki 
tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDEE 3 — Bu kanunun icrasına Harici

ye ve Adliye vekilleri memurdur. 
lO-Vm-1983 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
tsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 
Dr. T. Büstü Dr. Refik 

Mf. V. Na. V. îk. V. V. 
Hilmi Muhlis 

S. t. M. V. G.I.V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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TÜRKİYE ÎLE NORVEÇ ARASINDA UZLAŞMA, ADLÎ TESVİYE VE HAKEM 

MUAHEDESİ 

Türkiye ile Norveç arasında mevcut olan dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve iki memleket 
arasmda tahaddüs edecek ihtilâfları umumî hukuku düvelin en yüksek •esaslarına göre halletmek 
arzusunda bulunan, 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri 
ve 

Başsıetlû Norveç Kiralı Hazretleri, 
Bu bapta bir muahede aktine karar vermişler ve murahhasları olarak: 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye vekili ve İzmir mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Başmetlû Norveç Kiralı Hazretleri: 
Norveein Türkiyede Fevkalâde murahhas ve Orta elçisi Müsyü Sigurd Bentzon'u 

tayin '.etmişler ve murahhaslar bu bapta mezuniyet vesikalarını yekdiğerine tebliğ ile usul ve ka
idesine muvafık olarak atideki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 ~" 

Yüksek Akitler Türkiye ile Norveç arasında tahaddüs edecek olan ve alelade diplomasi usul-
lerile halledilmeyen her ne mahiyette olursa olsun bilcümle hukukî ve adlî ihtilâfları muslihane 
surette ve işbu muahede ile derpiş edilen usullere nazaran hal ve tanzim eylemeği mütekabilen 
taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Üzerlerinde Akitlerin karşılıklı (bir hakkı ret veya inkâr iddiasında bulundukları ve alela
de diplomasi usullerle muslihane halledemedikleri her ne mahiyette olursa olsun Yüksek Akit
ler arasındaki bütün hukukî İhtilâflar, ya Beynelmilel daimî adalet divanına veyahut bir 
hakem mahkemesinin hükmüne arzedilecektir. 

Yüksek Akitler arasında meri diğer mukavelenamelerle halleri için hususî bir usul derpiş 
edilmiş olan ihtilâflar işbu mukavelenameler ahkâmına tevfikan hallolunacaktır. 

Madd — 3 

Beynelmile daimî, adalet divanı huzurundaki veya hakem mahkemesi huzurundaki usul ve 
muameleden evvel ihtilâf, bir uzlaşmaya müncer olmak maksadile, işbu muahedeye tevfikan teş
kil edilen Daimî uzlaşma komisyonu unvanını haiz beynelmilel daimî bir komisyona Akitler 
tarafından müttefikan tevdi olunabilecektir. 

Madde — 4 

• Eğer bir ihtilâfın mevzuu Âkitlerden birinin dahilî kanun ve mevzularına nazaran millî 
mahkemelerin salâhiyetine taallûk ediyorsa, salâhiyettar adlî makam marif etile makul bir 
müddet zarfında katî bir hüküm verilmeden evvel ihtilâfın işbu muahede ile derpiş edilen 
usul ve muameleye arzolunmasma bu Âkit itiraz edebilecektir. 

Madde — 5 

Daimî uzlaşma komisyonu beş azadan mürekkep olacaktır. Âkitlerden her biri istediği bir 
komiseri tayin edecek ve Akitler müttefikan diğer üç komiseri ve bu üç 'komiser arasında 
komisyon reisini intihap edeceklerdir. Bu üç komiser ne Akitlerin tebaasından olacak, ne ika
metgâhı Akitler ülkesinde bulunacaktır. Her üçü ayrı tabiiyette bulunacaktır. 
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Komiserler üç sene müddetle tayin olunacaktır. Komisyon azasından birinin memuriyeti 

müddetinin ikrzasında yerine yeni bir komiser tayinine tevessül edilmemişse memuriyetleri 
üç senelik bir devre için temdit olunmuş ad ve telâkki olunacaktır;unaahaza üç senelik müd
detin inıkrzasında Akitler reis vazifesini komisyonun müştereken intihap edilmiş üç azasından 
diğer birine devretmek hakkını muhafaza ederler. 

Cereyan etmekte olan bir usul ve muamele esnasında memuriyet müddeti münkazi olan 
bir aza, halefi tayin edilmiş olsa bile usul ve muamele hitam buluncaya kadar ihtilâfın tet-
kikına iştirake devam eyleyecektir. 

Uzlaşma komisyonu azasından birinin ölümü veya çekilmesi halinde mümkün olursa müte
akip üç ay zarfında ve her hal ve takdirde komisyona bir ihtilâf tevdi edilir edilmez memu
riyet müddetinin bakiyesi için yerine yeni bir aza tayinine tevessül olunacaktır. 

Madde — 6 

Daimî komisyon işbu muahede tasdiknamelerinin teatisini takip eden altı ay zarfında teşkil 
olunacaktır. 

Müttefikan intihap olunacak azalar işbu müddet zarfında tayin olunmazsa veya münha-
> lata yeniden aza intihabı halinde azalığm inhilalinden itibaren üç ay müddet zarfında yeni 

aza tayin edilmezse, başka itilâflar olmadığı takdirde, icap eden tayinlerin icrası İsviçre Kon-
fedierasyonu reisinden veya Ilaşmetlû Felemenk Kıraliçesi Hazretlerinden rica edilecektir. 

Madde — 7 

Daimî uzlaşma komisyonuna müracaat keyfiyeti müttefikan hareket eden akitlerin beraberce 
reise bir istida vermeleri suretiledir. İstida ihtilâf mevzuunu muhtasaran anlattıktan sonra ko
misyondan, bir uzlaşmağa vardıracak her türlü tedbirlere müracaat eylemesi talebini ihtiva ede
cektir. 

Madde — 8 

Bir ihtilâfın komisyona tevdi edildiği tarihten itibaren on beş gün zarfında Âkitlerden her biri 
kendisi tarafından tayin edilen daimî azayi bu ihtilâfın tetkiki için bu işte ihtisası olan bir kim
se ile istihlâf ettirebilecektir. Bu hakkından istifade eden Âkit keyfiyeti derhal diğer Âkide ih
bar edeceklerdir; diğer Âkit de bu takdirde ihbarnamenin kendisine vururundan itibaren on 
beş gün zarfında ayni hakkı istimal etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Her Âkit kendi tarafiauiâitt tayin okınup hastalık veya her hangidiğer ahval neticesinde komis
yon işlerine muvakkat surette iştirake mâni bulunan daimî aza yerine derhal muvakkaten bir 
aza muavini tayin etmek hakkını muhafaza eder. . 

Uzlaşma komisyonunun Akitler tarafından müttefikan tayin olunmuş azalardan birinin hastalık 
veya diğer ahval neticesinde Komisyon işlerine iştirakine muvakkat bir surette bir mâni oldu
ğu halde muvakkaten yerine kaim olacak bir aza muavini tayin için anlaşacaklardır. İşbu aza 
muavini azalığm muvakkaten inhilalinden itibaren bir ay zarfında tayin olunmazsa işbu muahe
denin altıncı maddesine tevfikan muamele olunacaktır. 

Madde — 9 

Daimî Uzlaşma Komisyonunun vazifesi muhtelifünfih meseleleri tavzih edecek, bu uğurda fay
dalı malûmatı tahkikat yolu ile veya başka bir şekilde toplamak ve Akitleri uzlaştırmağa gayret ey
lemektir. Komisyon meseleyi tetkik ettikten sonra muvafık gördüğü hal tarzlarını Akitlere izah 
edebilir ve bu hulusta fikirlerini beyan için kendilerine bir mühlet verebiliir. 

Komisyon mesaisini müteakip, ahvale göre ya Akitlerin uzlaştığını gösteren ve mevcut ise uz-
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laşma şartlarını ihtiva eden veyahut uzlaşma imkânı bulunmadığım kaydeyleyen bir zabıtname 
tanzim eder. 

Komisyon mesaisi, Akitler başka türlü bir karar vermedikçe, muhtelifünfih meselelerin tevdii 
gününden itibaren altı ay zarfında nihayete ermiş bulunacaktır. 

Madde — 10 

Hilâfına hususî bir hüküm olmadıkça Uzlaşma komisyonu mesai usulünü bizzat tanzim edecek 
ve bu usul behemehal murafaa şeklinde olacaktır. 

Tahkikat hususunda Komisyon müttefikan başka türlü bir karar veremezse beynelmilel ihtilâf
ların muslihane halline dair 18 teşrinievvel 1907 La Haye mukavelenamesinin üçüncü faslı « Bey
nelmilel tahkikat komisyonları i ahkâmına ittiba eyleyecektir. 

Madde — 11 

Akitler arasmda hilâfına ittifak olmadığı takdirde uzlaşma komisyonu reisinin irae ettiği ma
halde içtima eyleyecektir. 

Madde — 12 

Uzlaşma komisyonunun mesaisi ancak Akitlerin muvafakatile Komisyon tarafından ittihaz 
olunmuş bir karar üzerine alenî olabilir. 

Madde — 13 

Akitler Uzlaşma komisyonu nezdinde kendilerile Komisyon arasında mutavassıt hizmetini gö
ren ajanlar tarafından temsil edilecektir; bundan maada, Akitler kendileri tarafından bu husus için 
tayin edilen müşavir ve mütehassısların yardımına müracaat edebilecekleri gibi şehadetini kendilerin
ce faideli addettikleri her türlü eşhasın Komisyonca istimamı talep eyleyebileceklerdir. 

Komisyon dahi her iki tarafın ajanlarile müşavir ve mütehassıslarından şifahî izahat talep et
mek ve her hangi bir şahsı Hükümetinin muvaf a katile celp ve istima eylemek salâhiyetini haiz 
olacaktır. 

Madde — 14 

işbu muahede hilâfına hüküm olmadıkça Uzlaşma komisyonunun mukarreratı ekseriyeti ara 
ile ittihaz olunacaktır. Reylerin tesavisi takdirinde reisin reyi racih olacaktır. 

Madde — 15 

Akitler Uzlaşma komisyonunun mesaisini kolaylaştırmağı ve alelhusus mümkün olabilen en 
büyük mikyasta kendisine bütün vesaiki ve faydalı malûmatı vermeğe ve komisyonun mem
leketleri dahilinde kanunlarına tevfikan şahitler veya mütehassıslar celp ve istima eylemesi
ni, vaka mahalline gitmesini temin için aldıkları bütün vasıtaları kullanmağı taahhüt ederler. 

Madde — 16 

Uzlaşma komisyonunun mesaisinin devamı müddetince komiserlerin her birine miktarı 
Akitler arasında müttefikan tesbit edilecek bir tazminat verilecektir. 

Her Hükümet kendi masrafım ve birinci fıkrada derpiş edilen tazminat müşterek masraf
lar meyanma dahil olmak üzere, komisyonun müşterek masraflarından müsavi bir hisseyi de
ruhte edecektir. 



Madde — 17 

İhtilâfı Daimî uzlaşma komisyonu huzuruna sevtkeden bir tesviye suretinin fıkdanı halinde 
ve böyle ıbir tesviye sureti ımeveut olupta Daimî uzlaşma komisyonu huzurunda uzlaşılmadığı 
takdirde hukukî ihtilâf, tahkimname ile, gerek statüsünde derpiş edilen usul ve muameleler 
ve şartlar dairesinde Beynelmilel daimî adalet divanına, gerek beynelmilel ihtilâfların musli
hane halli hakkındaki 18 teşrinievvel 1907 tarihli La Haye mukavelenamesile derpiş edilen usul 
ve muameleler ve şartlar dairesinde bir hakem mahkemesine arzolunabilecektir. 

Adlî tesviye talebi Âkitlerden birine tebliğ edildiği günden itibaren üç ay zarfmda tah
kimname tanzim edilmezse her Âkit bir ay evvel haber vermek şartile ihtilâfı istida ile Bey
nelmilel daimî adalet divanı huzuruna doğrudan doğruya tevdi edebilecektir. 

Madde — 18 

tki Yüksek Akit Hükümet araömda münazaalı olupta alelade diplomasi usullerile halledile
meyerek işbu muahedenin ikinci maddesinde derpiş edildiği veçhile bir hükümle halli çaresi 
araştırılamayan ve Akitler arasmda meri bir muahede veya mukavele ile haklarında bir hal 
ve tesviye usulü şimdiye kadar derpiş edilmemiş bulunan 'bütün meseleler Daimî jıelaşma ko
misyonuna tevdi olnacaktır. 

İşbu muahedenin yedi ilâ on altmcı maddelerinde mıünderiç usul ve muamele tatbik olu
nacaktır. 

Maahaza komisyona takdim edilecek istida hakkmda Akitler itilâf edemezlerse bunlardan 
biri veya diğeri bir ay evvel haber vermek suretile meseleyi mezkûr komisyona doğrudan doğru
ya tevdi etmekte muhtar olacaktır. 

İstida Akitlerin yalnız birinden sadır oluyorsa bu Âkit tarafından muhasım diğer Âkide bi-
lâmühlet tebliğ olunacaktır. 

Madde — 19 

Akitler uzlaştmlamazsa adi ihtilâf Âkitlerden birinin veya diğerinin istidasile, hakkında 
bir hukuku düvel kaidesi tatbik edilmedikçe, msfet dairesinde hükmetmek salâhiyetini haiz 
olan bir hakem mahkemesinin kararına arzolunacaktır. 

Başka türlü kararlaştırılmamış ise bu mahkeme, uzlaşma komisyonlarının teşkili için işbu 
muahedenin beşinci ve altıncı maddelerinde derpiş edilen usule tevfikan tayin edilecek beş aza
dan mürekkep olacaktır. Mahkeme hakem talebini takip eden altı ay zarfında teşkil edilecektir. 

Hakem mahkemesinin kararı Akitler için meöburî olacaktır. 

Madde —20 

Aralarmda hakeme müracaat lüzumu hâsıl olduğu takdirde Akitler ihtilâfın mevzuu ve usul 
ve muamelenin şekilleri hakkmda hususî bir tahkimnameyi, hakem talebini takip eden altı ay 
zarfmda, tanzim etmeği taahhüt ederler. 

Bu tahkimname muayyen müddet zarfmda tanzim edilmezse Âkitlerden birinin veya diğerinin 
alelade istida yolile mahkemeye müracaat etmeğe hakkı olacaktır. Bu halde mahkeme usul ve 
muameleyi bizzat kendisi tesbit edecektir. 

Madde —21 

İşbu muahedenin hükümleri, Âkitlerden birinin fikrine göre hukuku düvel kaidelerine nazaran 
münhasıran hakkı hakimiyetine taallûk eden veya aralarında meriyülicra muahedeler mucibince sa
lâhiyeti munhasrrasma dahil bulunan ihtilâflara tatbik olunamaz. Maahaza diğer Âkit bu meselei 
mütekaddimeyi bir karara raptettirmek için Beynelmilel Daimî Adalet Divanma müracaat edebile
cektir. 
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Madde — 22 

Uzlaşma usul ve muamelelerinin, adlî tesviye usul ve muamelelerinin veyahut hakem usul ve 
muamelelerinin devam ettiği müddetçe Akitler, Uzlaşma komisyonu tekliflerinin kabulüne, veya 
Beynelmilel daimî adalet divanı kararının veya Hakem mahkemesi hükmünün icrasına halel ge
tirecek mahiyette olan her hangi bir tedbir ittihazından tevakki edeceklerdir. 

Madde — 23 

Beynelmilel daimî adalet divanı veya Hakem mahkemesi Âkitlerden birinin adlî makarnatı 
veya her hangi bir makamı tarafından verilen bir kararın hukuku düvele tamamen veya kısmen 
muhalif olduğunu tesbit ederse ve bu Âkidin hukuku esasiyesi mevzubahs kararın netayiç ve 
avakibini idarî yollarla izaleye müsait olmaz veya ancak gayrikâfi surette müsait olursa, hukukî 
veya hükmî karar, mutazarrır olan tarafa verilecek tazminatın nevini ve şümulünü tayin ede
cektir. 4 

Madde — 24 

Hilâfında bir anlaşma olmadıkça işbu muahedenin tefsir veya icrası hususunda tehaddüs ede
bilecek ihtilâflar alelade istida yolile Beynelmilel adalet divanına doğrudan doğruya tevdi oluna
caktır. 

Madde — 25 

îşbu muahede Büyük Millet Meclisinin tasvibile Türkiye Reisicumhuru Hazretleri tarafından 
ve Storthing'in tasvibile.Haşmetlû Norveç Kiralı Hazretleri tarafından tasdik olunacaktır. 

Tasdiknameler en kısa bir müddet zarfında Oslo'da teati olunacaktır. 

Madde — 26 

tşbu muahede tasdiknamelerin teatisi tarihinde' meriyete girecek ve meriyete girdiğinden iti
baren on sene müddetle muteber olacaktır. 

Bu müddetin hitammdan altı ay evvel mefsuhiyeti ilân edilmezse yeniden diğer on senelik bir 
müddet için temdit edilmiş addolunacak ve temdit şekli bu tarzda devam edecektir. 

îşbu muahedenin inkızasmda muallâk bir uzlaşma, adlî tesviye veya hakem usulü ve muamelesi 
mevcut ise bu usul ve muamele, neticeleninceye kadar, seyrini takip edecektir. 

Balâdaki mevaddı tasdik etmek üzere isimleri yukarıda geçen murahhaslar işbu muahedeyi im
za etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Ankara 'da iki nüsha olarak bin dokuz yüz otuz üç senesi ikinci kânunun on altıncı günü tanzim 
kılınmıştır. 

Dr. T. Rüştü Sigurd Bentzon 
ti. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu günkü tarihle imza edilen Türk - Norveç Uzlaşma, adlî tes
viye ve hakem muahedenames-inde hakem makarnatı tarafından isdar olunacak muvakkat muha
faza tedbirlerine mütedair ahkâmm mefkudiyeti, Beynelmilel daimî adalet divanı tarafından, 
kendi dahilî nizamnamesinin 41 inci maddesinin tatbikma mâni olamayacağını ve ihtilâf sureti 
mahsusada teşekkül etmiş bir Hakem mahkemesine havale dilmiş olduğu takdirde bu mahkeme 
dahi kendisine arzedilmiş olan ihtilâfın, bittabi Türk - Norveç muahedesi ile tayin edilmiş hu
dutlar dahilinde olması şartile, mahiyeti ne olursa olsun, Divanı adalet dahilî nizamnaınesinin 41 
inci maddesi ahkâmına tevfikan muhafaza tedbirleri tatbikini emretmek hususunda serbest olaca
ğını beyan eder. 


