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1— Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Hudu t t a zuhur eden ihtilâfların tetkik 

ve halline müteal l ik Türkiye Cyümhuriyet i le 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyet ler i İ t t ihadı aras ın
da (i ağus tos 1928 tar ihinde aktolunan mukave
lenamenin yeniden (i ay temdidi hakkındaki pro
tokolün tasdikimi dair kanun lâyihası ve Ha r i 
ciye encümeni mazbatas ı (1/1.105) 32:38,3(5: 

2 — Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel 
sıhhî mukaveleye iş t i rakimiz hakkında kanun. 
lâyihası ve Hariciye, ve Sıhhat ve içtimaî mua
venet encümenleri mazbata lar ı (1/110(5) 

lyıfa 
32 
32 
32 

S; 
8 — Anadolu ajansı ile on seneye k a d a r t a 

ahhüt icrası için Hariciye vekâletine sa lâhiyet 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Jîütçe encümenleri mazba ta la r ı (1/991) 

4 - - Askerî memnu mrntaka la r kanunununa 
«•öre ist imlâk edilen g-ayri menkul emvalin tedi
ye edilmeyen bedellerinden geri kalan kısmının 
verilme sureti hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
ta la r ı (1/041) 33 

5 — Mala tya mebusu İ smet Paşa ve a rkadaş 
larının, Kemal Öz atl ı Cumhur Keisimize verilen 
soy adı hakkında kanun teklifi ve Dahiliye encü
meni mazbatas ı (2 / J20) 34: 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bir kaçma izin verilmesi yolun
daki tezkere kabul o lunduktan sonra cumartesi j>ünü 
toplanılmak üzere celse kapat ı ldı . 

Reis vekili Kât ip Kât ip 
Mersin Mersin 

Uefet Hamdi Fer i t Celâl 

2 — HAYALE 

Lâyihalar 
1 •-— Kvkaf umum müdürlüğünce al ınacak zeytin

likler hakkında kanun lâyihası (1/11:54) (Maliye ve 
Hütçe encümenler ine) 

Teklifler 
2 — Mala tya mebusu İsmet Paşa ve a rkadaş lar ı 

nın, Kejnal Öz atlı Cumhur Reisimize verilen soy adı 
hakkında kanun teklifi (2 /129) (Dahil iye encüme
nine) 

Mazba ta la r 
!i - liolu mebusu İsmail Hakkı Ueyin, muhacir ve 

mültecilerin gümrük muafiyeti hakkındaki kanunun 

/ Hudutla zuhur eden •ihtilâfların- tetkik ve 
halline vıiileallil,- Türkiı/e ('üınhurinelile Üosyalisl-
Hocyel (rümhurijicllcri Itlihad'i arasında 6 afjus-
los 19,38 tarihinde aldoluneıu muL'.areicnaınenin 
yeniden 6 ay temdidi hakkıntla-ki prolokoli'oı las-
dihına dair 1,-avun lâı/ihası re Hariciye- encümeni 
mazbatası (1/1105) j l ] 

REİS — Kanunun ikinci müzakeresidir. 

Huduttta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve hal
line müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı arasında 6 
ağustos 1928 tarihinde aktolunan mukavelena
menin yeniden altı ay temdidi hakkındaki pro

tokolün tasdikına dair kanun 

MADDE 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâf la
l/l | liirınci müzakeresi 5 nci inikti I za/>lın<ia-

dır. 

)İLEN EVRAK 

1 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının değişt i r i lmesine 
dair kanun teklifi ve İskân kanunu muvakkat ve Da
hiliye encümenleri mazba ta la r ı (2 /108) (Ruzna-
meye) 

1 — Heyeti mahsusaca Devlet hizmet ve müessese
lerinde kı ı l lanı lmamalar ına k a r a r verilip kendilerine 
teldi £ edilmeyenler hakkında kanun lâyihası ve Dahi
liye, Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/1130) 

fi —• Mala tya mebusu İsmet P a ş a ve a rkadaş lar ı 
nın, Kemal Öz atlı Cumhur Reisimize verilen soy adı 
hakkında kanun teklifi ve Dahiliye encümeni maz
batas ı ( 2 / l 2 9 ) 

rm tetkik ve halli usulü hakkında Türkiye Cum
huriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde An-
karada aktolunan mukavelename ile bu muka
velenameye merbut ayni tarihli protokolün, 12 
nisan 1934 tarihli temdit protokolünün inkizası 
tarihinden itibaren, yeniden altı ay uzatılma
sına mütedair 6 teşrinievvel 1934 tarihli proto
kol kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir, 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve 
Millî Müdafaa vekilleri memurdur, 

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

REİS — Hasarı B 

KATİPLER : Ferit Celâl B. (Mersin), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır. | Ruznameye geçiyoruz. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... ütraey 
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun açık isimle reyinize konacakü: 

24-11-1934 O : 1 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 mart 1935 tarîlmı-

:J - - Jldrai s< ı/ri'iSı< j\• n mahsus İn ı/ın im ili i sil, 
lıİ mıekurek ıje işlir<ıliınet hakkında İni nar id ı/i-
hdsı re. Hurin j/r re Sıhhat re ielimai muue< in I 
eneaıın ııhri ınuzlıutuları (l/ll(>(>) | l | 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında müzakere açılmıştır. 

Söz isteyen var mı efendim? Söz isteyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhi mu- I 
kavele) ye iştirakimiz hakkında kanun j 

MADDE 1 — 1932 senesinde Paris Beyuei- , 
milel Sıhhiye dairesi tarafından tanzim edilip i 
12 nisan 1933 tarihinde imzalanmış olan (Havai j 
seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhi mukavele) 
ye Hükümetimizin iltihakı kabul edilmiştir, ; 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen \ 
var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul i 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden ma- ,' 
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- ; 

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icı a-

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Ka

bul edilmiştir. 
İkinci kıraati, müddeti zarfında yapılacak- • 

tır. 
ı 

•ı - - Anadolu ajansı üt on seaıeıp kadar İmdi- j 
/ı ili, icrtısı irin I/uririı/e m İnilelim sulatılıp I re- • 
rilmısi Iidklnııdd İnimin. Idı/iiıusı rr lluririıjı r< ; 
itilire ı ur İhın nl iri murtbalaları (!/!)!)!) \"1\ ' 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hali
kında söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et 
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş- ; 

tir. j 

Anadolu ajansı ile 10 seneye kadar taahhüdat j 
icrası için Hariciye vekilliğine salahiyet veril- ; 

mesi hakkında kanun \ 

MADDE 1 — Yıllık ödenecek miktarı 150 000 
lirayı geçmemek üzere Anadolu ajansı İle on se i 
neye kadar taahhüt icrasına Hariciye vekili \ 
mezundur. i 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi ka 

1 | d •nuııidrulı ııtalirna zaptın sormadadır. 
'2} :"> nuıııuralı, matbua luplııı son u udadır. 

den muteberdir. 
liEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun tatbikına Harici

ye ve Maliye vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bunun da kıraati müddeti zarfında yapıla

caktır, 
-/' - Askeri ıınınnu anulaklılar kaiıuırıı INI 

</i)rr. ıslım/ilk edilin t/an/rimı ııkıd < m rutin tediı/e 
rr/ıimt ı/rıı bed ellerimle ıı <p ri İmkan, l:ıs)>ııııi)i 
vrrilınr sur et i hakkında kainine Idpihası r< Milli 
M'ildujuu rr. /iülrr cucihınreleri mue.btılulurı 
(l/dII) | 1J 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

REFİK ŞEVKET İNCE E. (Manisa) — Efen
dim, 1110 numaralı kanun mucibince, memnu 
mm takalardan birinci derecede olanların istim
lâkine salâhiyet verilmiş ve bu kanunun neşri de 
1927 senesidir. Bu kanunun emri mucibince, 
birinci memnu mrntakaya dahil olan arazi ve 
o arazi dahilindeki binalar istimlâk edildikten 
sonra paraları verilmek İâzımgelmiş, hesap edil
miş, 700 000 lira para tutmuş. Millî Müdafaa 
vekâleti bütçe île bu 700 000 lirayı istemiş. 
Buna mukabil 426 560 lira verilmiş, geriye 
273 440 lira kalmış, istimlâk edilen malların sa
hiplerinin hakkı olan bu paranın 1928, 1929, 1930 
senelerinde verilmediğini görünce, hiç olmazsa 
her sene tahsis olunacak paranın bu borç muka
bilinde alacaklılara garameten taksimine dair 
1744 numaralı kanun çıkmış. Bu kanun muci
bince 1930 ve 1931 senelerinde bu borcun 
ödenmesi lâzrmgelirkeıı ayni borç 1930, 
1931 senelerinde de ödenmediği gibi 1933, 
1934 senelerinde dahi ödenmemiş, çünkü 
bütçeye tahsisat konmamış ve Divanı muhase
bat, 9 bilmem hangi tarihinde, 35 bin liranın 
933 senesinde garameten taksimini görünce 
haklı bir itirazda bulunmuş: Bu taksim 931 se
nesine aittir, maada senelerde olamaz, demiş. 
Nihayet bu mesele halledilmek üzere bu kanun
la buraya geliyor. Kanunun bir fıkrası şöyle
dir: (Memnu rnıntaka istimlâk bedeli namı 
altında konulan ve konulacak olan tahsisattan 
ödenir). 

Simdi bu sözlerden çıkan mana şudur : Teş
kilâtı esasiye kanunumuz mucibince, istimlâk 
bedellerinin peşinen verilmesi lâzımdır ve bu 
esas, tarafımızdan kabul edilmiştir. Ancak ba
zı zaruretler dolayısile tediyenin şekilleri tes
pit olunacaktır. 

| 1 | -./ numaralı ımıtbud-, .taptın, somunladır. 
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1927 den 1934 e kadar geçen yedi sene zar

fında, henüz daha mallan alınanlara karşı 
borçlu bulunduğumuz anlaşılıyor. Bu borcun 
bu kanunla garameten verilmesini kararlaştı-
rryoruz, 

Ben kendi hesabıma, zaruretin doğurduğu 
bu netice karşısında vaziyeti, g'arameten bile 
olsa, hüsnü idare etmek ve taksitle vermek yo
lunu takdir ederim. Alâkadarlar tarafından şi
kâyet olmadığına göre, mücerret olarak düşün
cem şudur: Vekil Beyden soruyorum: 927 se
nesinde vukubulan istimlâk bedelleri, senesi 
zarfında verilmek lâzımgelirken yedi sene geç
miş ve bu müddet zarfında da borcun % 75 i 
ödenmiştir. Geri kalan % 25 ini birden ödemek 
suretile bir hamle yapmanın ve netice itibarile 
alacaklılara, uzun zamandanberi bekledikleri 
paralarının defaten verilmesinin imkânı var 
mıdır, yok mudur? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Bütçe meselesi. 

REFİK ŞEVKET İNCE B. (Devamla) - - Bu 
sene için, imkân yoksa bile gerek Vekil Beyefen
di ne yapıp yapıp önümüzdeki sene için bunun 
bir çaresini bulmalı, gerek Bütçe encümenindeki 
arkadaşlarımız, bu sarkıklıktan kurtulmamız 
için bu alacaklıların alacağının verilmesini te
min etmelerini rica ederim. 

Her şeyden evvel Vekil Beyden ricam şudur: 
Geriye kalan borcu bundan evvel verildiği gi
bi defaten kapatmak imkânı yok mudur? 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim, 
memnu mıntakalarda arazisi elinden alınmış 
olan vatandaşların haklarının verilmesi mesele
sinin sebebi teahhuru, malî vaziyet değildir. 
Millî Müdafaa vekâletinin tahkikatı vardı, 
mahallinden krokilerile herkesin hududunu ta
yin eden şu ve bu evrak bekleniyordu. Yani 
tesbiti istihkak edilmesinden dolayı teahhur 
etmişti. Bütçe encümeni işi lâyık olduğu ehem
miyetle defaatle mevzubahs etti. Lâyiha üze
rinde ciddî surette yaptığı tetkikler, nihayet 
bugünkü şekline incirar etmiştir. 

Para meselesine gelince : Buyurduğunuz gi
bi tetkik ederiz. Bizce de, Bütçe encümenince 
de evvel beevvel bunların parasının verilmesi 
çok matlup ve çok mültezemdir. Binaenaleyh 
çok kuvvetle ümit ederim ki gelecek sene büt
çesinde bunu temin ederiz. 

REİS — Rey vermeyenler lütfen reylerini is
timal buyursunlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
BÜTÇE E. M. M. İHSAN B.' (Bayazıt) — 

Esasen fazla bir şey değil, 51 bin lira kadar bir 
borç kalmıştır. Bu da 1935 bütçesine konula
caktır. 

REFİK ŞEVKET İNCE B. (Manisa) — Te
şekkür ederim, maksat hâsıl oldu. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur, Maddelere geçilmesini kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Askerî memnu mıntakalarda istimlâk bedelle
rinin tesviyesine dair 1744 numaralı kanuna 

eklenen kanun 

MADDE 1 — 21 temmuz 1927 tarih ve 1110 
numaralı askerî memnu mmtakalar kanununa 
göre askerî birinci memnu mmtaka içerisinde 
kalıp ciheti askeriyece alınmış olan gayrimen
kul emvalin 5 şubat 1931 tarih ve 1744 numa
ralı kanun mucibince 1930 ve 1931 senelerinde 
kanunen verilmeyen bedellerinden geri kalan 
borçlar ertesi seneler Millî Müdafaa vekâleti 
bütçelerine (Memnu mmtaka istimlâk bedeli) 
namı altında konulan ve konulacak olan tahsi
sattan ödenir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresi müddeti zarfın
da yapılacaktır. 

5 — Makdjja mebusu İsnı,el I'aya- cc <t\rl;a-
daşlarımv,, Kemal üz mili CienıJıur ilcisini ize rc-
rihn sojj adı hal,-kında, L-anmu IvkHj'l ve DaJıilijic 
encümeni mazbut im. (2/129) 

REİS — Efendim, Cumhur Reisimizin soy 
adı hakkında bir kanun teklifi var, bunu Da
hiliye encümenine havale ediyoruz. Encümen 
mazbatasını yapsın. 

Efendim mazbata gelmiştir. Kanun teklifinin 
ruznameye alınarak müstaceliyetle müzakeresini 
Hükümet teklif ediyor. Müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifi ile mazbatayı okutuyorum: 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

İlişik kanun teklifinin Büyük Millet Mecli
sinde müzakeresini teklif ve rica ederiz efendim. 

Malatya Balıkesir Elâziz 
İsmet A. Kâzım Fuat 
Muğla Tekirdağ Çankırı 

Şükrü Kaya Cemil Talât 
Diyarbekir Kütahya Urfa 

Zekai Recep Refet 
Afyon Karahisar Erzurum Mersin 

Ali Asım Ferit Celâl 
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Adana 

Damar Arık 
Bolu 

Dr. Emin Cemal 
Afyon Karahisar 

Cemal 
Zonguldak 

Halil 

Eskişehir 
Emin 

Antalya 
Rasıh 

Samsun 
Ruşeni 

Sivas 
Rasim 

Aksaray 
Besim Atalay 

Erzurum 
Aziz Samih 

Bura 
Esat 

Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize verilen soy 
adı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1 — Kemal Öz adlı Cumhur reisimi
ze Atatürk soy adı verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

Yüksek Reisliğe 
Ulu Cumhur Reisimize Atatürk soy adı veril

mesi hakkında Malatya mebusu İsmet Paşa ve 
arkadaşlarının yaptıkları kanun teklifi encüme
nimize gönderilmiş olmakla 24 - XI - 1934 top
lantımızda okundu ve konuşuldu. 

Türk ulusuna tam istiklâlini kazandıran ve 
ulusa gerçek tarihinin ve öz dilinin yolunu 
gösteren Ulu Cumhur Reisimize (Atatürk) soy 
adının verilmesi çok yerinde görülmüş ve teklif 
cümlece kabul olunmuş bulunmakla Yüksek He
yetin iyi görüsüne sunulmasına karar verilmiş
tir. 
Da. E. R. 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Afyon K. 
İzzet Ulvi 

Aza 
Çorum 

R. V. 
Tekirdağ 

Faik 
Aza 

Malatya 
Muttalip 

Aza 
Antalya 

İsmail Kemal Rasih 
Aza 

Ordu 
Ahmet İhsan 

Aza 
Adana 

Ali Münif 
Aza 

Adana 
Hilmi 

Aza 
Bursa 
Emin Fikri 

Aza 
Ordu 
İsmail 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Muş 
H. Reşit 
Aza 

Giresun 
A. Münir 

Aza 
Trabzon 

Fatin 
Aza 

Samsun 
Zühtü 

j 

Kâ. 
Kütahya 
Memet 

Aza 
Amasya 

Esat 
Aza 

Zonguldak 
Halil 
Aza 

Amasya 
İ. Hakkı 

Aza 
Rize 

Esat 
A.za 

Ş. Karahisar 
Vasfi Raşit Sevig 

REİS — Söz isteyen var mı? 
BAŞVEKİL İSMET Pş. (Malatya) — Arka

daşlar, Büyük Önderimiz Cumhur Reisimizin 
soy adı için bir kanun teklif ediyoruz. Dü
şündük ki; soy adı kanunu tatbik olunurken 
Büyük Önderin taşıyacağı adı tayin etmek 
Büyük Meclisin borcu ve hakkıdır. Kanunda 
biz (Atatürk) adını teklif ediyoruz. İnanıyoruz 
ki; ulusun en değerli varlığı olan Cumhur 
Reisimizin adını söylerken derin saygı ve sev
gi duygularımızı birlikte sezdirmiş olacağız 
(Alkışlar). 

İnanıyoruz ki (Atatürk) adı ile Büyük Türk 
ulusu en büyük oğluna en büyük, en saygılı 
hitabını yapmış olacaktır (Alkışlar). 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize verilen soy 
adı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kemal Öz adlı Cumhur Reisi
mize Atatürk soy adı verilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir (Alkışlar). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

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

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul 
edilmiştir. 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay temdidi hak
kındaki protokolün tasdikına dair kanuna, ka
bul etmek suretile (205) zat rey vermiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (205) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamede başka madde kalmamıştır. Pa
zartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere celse
yi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,18 
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Hudutla /ıılııır «'den ilıtilâllarııı tetKik ve halline müteall ik Türkiye ( ıımlm-
riyeti ile Sosyal ist Sovyet Cııınjmri yellrri İttihadı arasında i* ağustos 1!>28 
tarihinde aktolımaıı mukavelenamenin yeniden altı ay temdidi hakkındaki 

protokolün tasdikıııa dair kamına verilen reyleri neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 205 

Kabul edenler : 205 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 106 
Münhal ler : 0 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
ILümi B. 
Ömer Kestıi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Dr. Ziya Nuri Pş . 
H a y d a r B . 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoglu Cemal B. 

Aksaray 
Besim A ta l ay B. 
Yaşar B . 

Amasya 
Esa t B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B, 
Hasan Yakup B. 
Muslilıittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazif'i Şerif B. 
H a y d a r B. 
Numan B. 
Kasılı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 
Eııat Şah i ti B. 
Tahsin' 13. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhit t in B. 
İbrahim Yürük B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etç.i B. 
Vasi'i Mcm et B. 

Bay azıt 
Bayrak t an ) ğl ıı Hal it B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayre t t in B . 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolük Refik B. 
Dr. Calip B. 
Emin F ikr i B. 
Esa t B. 
Mustafa Fehmi B. 
Kof et B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B . 
Ziya Cevher B . 

Çanları 
Kifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nah i Kıza B. 

Denizli % 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Üıyarbekir 
Kâzım Pş. Sevük Tekin 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
F u a t B. 
F u a t Ziya, B. 
11 asan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Sam İh B. 
SafFı;t B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi l'ş. 
Naf'i A tul' B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
i Alioğlu Ahmet B. 

Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Anlep' 
Kesit B. 
Şalı in B. 

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

Gümüşane 
Iüdip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Ilakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
AlâeU'm Cemil B. 
Ali B. 
Ali İlana B. 
Haindi Mustafa P>. 
M i ta t B. 
Sadettin Kıza B 
Salâh Cimeoz B. 
Ziyaetfiu Karamurs; 

İzmir 
Hali l B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
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Mustafa Rahmi B. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü P>. 
İbrahim B. 
Kemal Turan P>. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Kıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tovfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 

î : 7 24 
Tevfik Fikj-et B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
•Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Malum ut Nedim B. 
Talât HaşLm B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

11-1934 C : 1 
Muş 

Kılıeoğlu Hakkı B. 
Niğde 

Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyım us B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Ziyaettin B. 
Şebin Ka-ahisar 

İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

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

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. (Mezun) 
K. Atatürk (R. O.) 
Rasim Serattar B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 

Artvin 
Memet Ali B. (1. A.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Übcydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbckir 
ZekftiB .(V.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
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Nuri B. 
;. Giresun 

Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Al)dülhak Hamil B. 
Aikouraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 

A hm ol. Haindi B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hali l Elem B. 
Hasan Vasıf B. 
I layrullah B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. T e v f i k R ü ş t ü B . (YA 
Kazım Pş. 
Celâl Ray av B. (Ar.) 
Ma-hmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Saraeo&lu Şi'ükrü I>. ( V.) 
Kars 

M em et Nazif B. 
Muhitt in Pş . 
Ömer Kâmil I>. 

Kastamonu 
Tahsin B. 

İ : 7 24-11-
Kayseri 

Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. F u a t B. 
Meınet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya I>. 
Reşit. Saffet B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa. But fi B. 
Naim Hâzini B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
Ahdülmuttal ip B. 
İsmet Pş. (Iiş. V.) 

1934 C : 1 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Hikmet B. 
Kani B. 
Menıet Sabri B. 
Tali ir B. 

M araş 
Mi ta t B. 

Mardin 
İrfan Fer i t B. (İ. A) 

Mersin 
Ferit, Celâl. B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Kesit P». 
Naki B. 

Niğde 
Alırnet Vefik B. 
Hal i t B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit P». (Mezun) 

Siirt 
Mahmut B. 

Sivas 
îsmail Memct B. 
Necmettin Sadık B. 

Şclrin Karalıisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
1I iisnü B . 
Resai B . 

Trabzon 
Hasan B. (R, V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
.Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Salih- li. (Mezun) 
Ragıp P». 

»&<( 

T. B, M. M. Matbaası 
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Sıra NQ 3 
Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhî mukaveleye 
iştirakimiz hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat 

ve içtimaî muavenet encümenleri mazbataları ( l/l 106 ) 

T. a 
Başvekâlet 23X-KJ34 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2957 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Beynelmilel i ava î seyrüsefer mukavelelerine iştirakimiz hakkında Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 21-V1I-934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı ı^ucibe 

Veba, kolera, sarıhumma, lekeli humma ve çiçek hastalıklarının memleketler arasında kara ve 
deniz tarikile sirayetine mâni olmak için 1912 tarihli beynelmilel bir mukavelei sıhhiye mevcut 
olduğu ve 1926 tarihinde bu mukavelenin bazı kısımları tadil edilmiş bulunduğu malûmdur. Bu 
mukavelelerin ilk tanzimi zamanlarında yolcu ve eşya nakliyatı yalnız kara ve denizyolları ile ya
pılmakta olduğundan mukavelede mevzu'bahs edilen sari hastalıkların bir memleketten diğer bir 
memlekete sirayetinde yalnız kara ve denizyolları düşünülmüş ve bundan dolayı mukavelede mez
kûr hastalıkların yalnız bu yollarla sirayeti ihtimaline karşı alınması lâzımgelen tedbirlerden 
bahsedilmiştir. Sonraları harp ve yolcu tayyareleri meydana çıkarak nakliyatın hava yolu ile de 
yapılmaya başlanması ve bu yeni sefer yolunun gittikçe ehemmiyet kazanarak bütün memleketler 
arasında yayılması üzerine Paris beynelmilel sıhhiye dairesinin daimî komitesi; ayni hastalıkların 
bir memleketten diğer bir memlekete sirayetinde hava yolunun da, bu vasıtanın harikulade süratle 
olması sebebile, mühim âmil olacağını nazarı dikkate alarak (Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel 
bir mukavelei sıhhiye) tanzim edilmesini ve bu mukavelenin de alâkadar Hükümetlerin tasdik ve 
iltihaklarına arzedilmesini muvafık görmüş ve 1932 senesinin nisan ayında tesbit etmiş olduğu 
mukavele projesini alâkadar Hükümetlere ve bu meyanda Hariciye vekâleti vasıtasile Hükümeti 
Cümhuriyemize de göndermiştir. 

Mukavelename dört kısımdan mürekkeptir. Birinci kısım mukavelede isimleri geçen sıhhî 
teşkilât ve nakil vasıtası isimlerile tedbirlere aittabirlerini tarifelerini ve teşkilâtın teçhizat ve 
vezaifi ve hava gemilerinin sıhhî evrakı hakkmdaki ve bu hava gemileri ile taşınacak ticaret eşya
sına tatbik olunacak tedbirleri ihtiva etmektedir, ikinci kısımda hava gemileri ile hava yolcuları
nın tıbbî muayenelerinden ve bu hususta- ittihaz edilecek tedbirlerden bahsedilmektedir. Üçüncü 
kısım mukavelede isimleri geçen beş hastalığa karşı hava gemilerinin hareket ve muvasalâtlarında 
alınacak tedbirleri ve her bir hastalığa karşı ayrı ayrı ittihaz edilecek tedbirleri ve bu hastalıkla
ra ait müşterek hükümleri muhtevi bulunmakta ve dördüncü kısımda dahi bazı nihaî hükümler 
ve mukaveleye iltihak usulü ile iltihaktan sonra mukaveleyi feshetmek isteyen bir Hükümetin fe
sih işini ne suretle yapabileceğine daih hükümler mevcut bulanmaktadır. 

12 nisan 1933 tarihinde Belçika, Fransa, Fas, Tunus, Suriye, Lübnan, Büyük Britanya, Şimalî İr-
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landa, İtalya, Monako, Hollanda, Lehistan ve Romanya Hükümetleri tarafından tasdik edilmiş ol
duğu ve Amerika Birleşik Cumhuriyet Hükümetince de iştirak edilmek üzere bulunduğu Harici
ye vekâletinden bildirilen bu mukaveleye iltihakımızda vekâletimizce bir mahzur bulunmadığı gibi 
Millî Müdafaa vekâletince de keyfiyeti iltihakta bir beis görülmediği Hariciye vekâletinin işarın
dan anlaşılmış bulunduğundan mukaveleye iltihakımızın temini iyin bir kanun lâyihası kaleme 
alınarak mukavelenin türkçeye çevrilmiş nüshaları ile birlikte takdim kılınmıştır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Hariciye encümeni 12 - XI -1931 

Karar No. 48 
Usas No. 1/1106 

Yüksek Reisliğe 

1932 senesinde Paris Beynelmilel sıhhiye da- üzere Yüksek Reisliğe takdim •kılınmıştır. 
i resi tarafından tanzim edilip 12 nisan 1938 
tarihinde imzalanan (Havaî seyrüsefere mahsus 
beynelmilel sıhhî mukavele) ye Tü fidyenin iltiha
kı hakkında hazırlanan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile ıbirlikte encümenimizde tetkik edilerek, 
muvafık görülmüş olduğundan havalesi mucibince 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenine verilmek 

la. En. Rs. N. 

Saffet Ziya 
Aza 

Kocaeli 
/. Süreyya 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 

M. M. 
Sivas 

Necmettin 
Aza 

izmir 
Halil 

Aza 
Bola 

Hasan Cemil 

Kâ. 
Edirne 

Zeki Mesut 
Aza 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

Aza 
Erzincan 

Saffet Ziya 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve 1. M. encümeni 15 - XI - 1931 

Karar No. 2 
Esas No. 1/1106 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 2957 numaralı tezkeresile Yük
sek Reisliğe gönderilip Hariciye encümenine ve
rilen ve Ifjükûmıetin esbabı mucibesile birlikte 
gözden geçirilerek Hükümetin teklifi gibi kabul 
edilen (Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel sıh
hî mukavele) ye iltihak hakkındaki kanun lâyi 
hası ve esbabı mucibesi encümenimizce de muva
fık görülmıüş olduğundan bağlı kâğıtlarla birlikte 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 

S. 1. M. En. Reisi Na, M. M. 
Bursa Bursa 

M. Dr. Refik M. Dr. Refik 

Kâ, 
Manisa 

Dr. Saim 

Aza 
Erzurum 

Dr. Şinasi 

Aza 
Maraş 

Dr. Kâzım. 

Aza 
Balıkesir 
Muzaffer 

Aza 
Kastamonu 
Dr. Suat 

A'Za 
Niğde 

Ahmet Saffet 

Aza 
Bolu 

Dr. Emin Cemal 

A aza 
Malatya 

Dr. Hilmi 

Aaza 
Antalya 

Dr. Nazif'i Şerif 

(S. No. 8) 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

(Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhî mu
kavele) ye iştirakimiz hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 ~ 1932 senesinde Paris Beynel
milel Sıhhiye dairesi tarafından tanzim edDip 
12 nisan 1933 tarihinde imzalanmış olan (Havaî 
seyrüsefere mahsus Beynelmilel sıhhî mukavele) 
ye Hükümetimizin iltihakı kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini leva

ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 
Abiddn 
S. î M. V. 
Dr. Refik 

Ad; V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Ali 

G. t V. 
Ali Rana 

21-VIEM934 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 
Fuat 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr.V. 

Muhlis 

(S. No. 3) 
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Umumî Jııfzıssıhlıa 

beynelmilel ofisi Nisan 1932 

HAYAl SEYRÜSEFERE MAHSUS BEYNELMİLEL SIHHÎ MUKAVELENAME 

Hükümetlerince kendilerine verilerek usulüne muvafık olduğu anlaşılan» salâhiyetnamekri hâ
mil bulunan, zdrde vaziulimza murahhaslar, havaî seyrüseferin -sıhhî kontrolünü mütekabil itilâfla 
tanzim etmek ümniyesile, aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

BÎRlNCt KISIM 

5 Umumî ahkâm 

Birinci madde 

Yüksek Âkit Taraflar, işbu mukavelenamenin tatbikatı hususunda, aşağıdaki tarif atı kabul 
eylerler: 

I - Hava gemisi kelimesi, havadaki aksülâm>ellerin yardımile cevvi havada tutunabilen ve havaî 
seyrüsefere tahsis edilmiş olan her aleti ifade eder. 

işbu mukavelename münhasıran aşağıdaki tarifat dairesine giren hava gemileri hakkında ka
bili tatbiktir: 

1° - Azimet noktasile son karaya ineceği mahal, başka başka arazide kâin olanlar; 
2° - Azimet noıktasile son karaya ineceği mahal, ayni arazi dahilinde bulunup ta bu m ey an

da başka arazide ara duruşu yapanlar; 
3° - Konaklamaksızın birden fazla arazi - Bn arazi ister ayni Devletin, ister muhtelif Dev

letlerin idaresi, tâbiiyeti, mandası veya nüfuzu altında olsun - üzerinden uçanlar; 
I I - Müsaadeli tayyare karargâhından maksut, gümrük veya sair Ibir hizmete ait olarak', ara

zisi dahilinde bulunduğu Hükümetin salâhiyettar makamınca sureti mahsusada irae edilerek, hava 
gemilerinin bir araziye duhullerinde ilk nazil olacakları veya bir araziyi terklerinde sefere baş
layacakları tayyare karargâhıdır. 

I I I - Sıhhî tayyare karargâhından maksut, işbu mukavelenamenin 5 nei maddesi ahkâmına tev
fikan teşkil ve teçhiz edilerek memleketin salâhiyettar makamınca olsuretle irae edilmiş olaıı mü
saadeli tayyare karargâhıdır. 

IV - Tayfa kelimesi, hava gemisinin sevku idaresi veya uçuşu hususunda gemide bir vazife 
sahibi olan veya herhangi bir smretle geminin, yolcularının veya hamulesinin hizmetinde kullanı
lan her şahsı ifade eder. 

V - Daire kelimesi, muayyen bir arazi parçası, yani, vüsat ve nüfusu ne olursa olsun, bir 
vilâyet, bir Hükümet, bir kaza, bir eyalet, bir kanton, bir ada,, bir nahiye, bir şehir, şehrin 
bir mahallesi, bir köy, halk yığıntıları v. s. manasına gelir. 

işbu mukavelenamenin 8 nei maddesinde derpiş edilmiş olan şerait dahilinde, bir.tayyare; karar
gâhı bir daire teşkil edebilir. 

VI - Müşahede kelimesi, eşhasın sureti mahsusada ihzar olunmuş bir binada teeHt edilmelerini 
ifade eder. 

• Nezaret kelimesi, tecrit edilmemiş ve serbestçe tebdili mekân edebilecek olan ve fakat ahvali sıh
hiyelerini tayin edecek tıbbî muayeneye tâbi tutulması zımnında, gidecekleri muhtelif mahaller 
sıhhiye makamatına vürutları ihbar olunan eşhası ifade eder. 

VII - Gün gelimesi, 24 saatlik bir devre manasınadır. 

ikinci madde 

işbu mukavelenamede tayyare karargâhlarına taallûk eden hususat, deniz tayyarelerde mü-
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mas i 11 eri aletlerin denize inmelerine taıhsis edilmiş olan mahallere de şamildir. 

Birinci fasıl 
Sureti umumiyede taı/yaere karargâhları, ve müstahdemim hakkında 

Üçüncü madde 

Yüksek Âkit Taraflardan ber biri, kendilerine ait olan müsaadeli tayyare karargâhlarını, ta
li a l'fuzî tedabirin malûm ihtiyaçlarına tetabuk edecek ve hiç olmazsa, işbu mukavelenamenin nazarı 
dikkate aldığı tıbbî teftişatı icra hususunda vücuduna lüzum hâsıl oldukça bir tabibin muavenetini 
temine kâfi sıhhî teşkilâtla teçhiz eylemeği taahhüt eyler. 

Dördüncü * madde 

Arazisinin maruz kalabileceği sarî hastalıklar tehlikesini nazarı itiıbare alarak, sıhhî tayyare ka
rargâhları tesis edip etmemek hususunun ve bu husus için müsaaeli tayyare karargâhlarrndan han
gisinin intihabı lâzımgeldiğinin takdiri Yüksek Âkit Taraflardan her birine aittir. 

Beşinci madde 

Sıhhî tayyare karargâhında daimî surette aşağıda yazdı şeyler bulunmalıdır: 
a) Tayyare karargâhında daimî surette hazır bulunmaları meşrut olmak üzere, lâakal tabip ile 

bir veya müteaddit sıhhiye memurundan müteşekkil bir tababet teşkilâtı; 
b) Tıbbî muayene icrasına mahsus bir bina, 
c) Şüpheli mahiyette görülen mevaddın, mahallinde muayenesine imkân olmadığı takdirde, bun

lardan numune alınmasına ve berayi tahlil kinryalıaneye gönderilmesine muktazi alât; 
d) icabında hastaların tecrit, nakil ve tedavileri ve bunların münferit bir surette yakdiğerle-

rile temaslarını mene matuf ve tahaffuz lâzinıesinin âmir olduğu üıer hangi bir tedbirin, gerek ka
rargâh dahilinde, gerek yakınında bu iş için müstahzar binalarda tatbikini müemanin vesait; 

e) Lüzumu halinde, desinfeksiyon, hüveyn ve haşaratın imhası, farelerin itlafı ve işbu mukave
lename ile mevzu sair tedabirin tatbikına muktazi levazım. 

Sıhhî tayyare karargâhı kâfi miktarda ve safiyetinde iştibah caiz olmayan içme suyu tertibatile 
beraber, artıklarla süprün.tülerin refi ve kullanılmış suların tahliyesi hususunda mümkün olan em
niyeti haiz bir sistem ile mücehhez olacak ve imkânın müsaadesi nisbetinde, farelerin tasallutun
dan masun bulunacaktır. 

Altıncı madde 

Sıhhî tayyare karargâhı tabibinin, salâhiyettar sıhhî makama merbut bir memur olması veya o 
makamca kabul edilmiş bulunması muktazidir. 

Yedinci madde 

Yüksek Âkit Taraflardan her biri, kendi sıhhî tayyare karargâhlarının bir listesini, diğer Yük
sek Âkit Tarafların husulü ıttılaı zımnında, ya Umumî hıfzıssıhha beynelmilel ofisine, veya havaî 
seyrüsefer beynelmilel komisyonuna tebliğ edecek ve bu müesscstft ta alacakları bu kabîl malû
matı mütekabilen yekdiğerine iblâğ eyleyeceklerdir. 

Tebliği vaku, her tayyare karargâhının vaziyeti, sıhhî tesisatı ve memurini sıhhiyesi hakkında 
malûmatı ihtiva eyleyecektir. 

Panameriken sıhhiye kanunnamesine iltihak etmiş olan Yüksek Âkit Taraflarca, işbu mukave
lenamenin bu maddesile, S, 37, 40, 58, 59 ve 60 ncı maddelerine tevfikan Umumî hıfzıssıhha 
l)vVnelmilel ofisine icrası muktazi tebligat, Panameriken sıhhî bürosu vasıtasile yapılacaktır. 

(S. No. 3) 



_ 6 -
Sekizinci madde 

Sarı hastalıkların ihbarı ve işbu mukavelenamenin sair. ahkâmının tatbiki hususunda, sıhhî bir 
tayyare karargâhının bir daire olarak irae edilebilmesi için: 

1° - Oraya giren ve oradan çıkan her şahsın salâhiyettar makam tarafından kontrolüne müsait 
teşkilâta malik olması; 

2° - İşbu mukavelenamenin 18 nci maddesinde istihdaf edilmiş olan hastalıklardan birinin mü
cavir arazide mevcudiyeti halinde, tayyare karargâhına duhulün, havayolundan maada herhangi 
bir tarikle gelen ve bulaşık olduğunda şüphe edilen her şahıs için memnu bulunması, ve tayyare 
karargâhında oturan veya yolu uğrayarak oraya gelmiş bulunan eşhasın hariçteki eşhasla temas 
veya herhangi bir suretle sirayet tehlikesine maruz kalmamalarını müommin tedbirin, salâhiyettar 
makamı tatmin edecek bir surette, tatbikma elverişli bulunması muktazidir. 

Sıhhî bir tayyare karargâhı olmayan müsaadeli bir tayyare karargâhının ayni veçhile bir daire 
olarak irae edilebilmesi için, onun, fazla olarak, fotoğrafı vaziyeti itibarile, her hangi bir sirayeti 
maraz ihtimaline karşı filen masun bulunması lâzımdır. 

Yüksek Âkit Taraflar, işbu madde müeddasınca daire olarak teşkil ettikleri tayyare karargâhla
rını Umumî hıfzıssıhha beynelmilel ofisine bildirecekler ve keyfiyet mezkûr ofisçe diğer Yüksek 
Âkit Taraflarla Havaî seyrüsefer beynelim.ilel komdsyonuna tebliğ edilecektir. 

İkinci fasıl 

Hava gemileri evrakı sıhhiyesi 

Dokuzuncu madde 

Yol defterine « Mülâhazat » serlevhası altında aşağıdaki malûmat kaydolunacaktır:; 
1° - Sefer esnasında hava gemisinde hadis olan sıhhî vekayi; 
2° - İşbu mukavelenamenin tatbikatından olarak, -hava gemisinin sefere çıkmazdan: evvel ve ko

naklamaları esnasında tâbi tutulduğu sıhhî tedabir; 
3° - Hadis olduğu takdirde, hava gemisinin terketmiş olduğu memfljekette, İşbu mukavelename

nin üçüncü kısmında nıevzubaıhs sari hastalıklardan birinin zuhuruna müteallik malûmat. İşbu 
kayitle istihdaf olunan gaye, diğer bir arazide kâin tayyare karargâhlarına giden yolcular hakkın
da ledelıhaee oralarda yapılacak tıbbî tahkikatı teshil eylemektir. 

Buna binaen, temiz olduğu halde, dahilinde yukarda ismi geçen hastalıklardan biri zuhur eden 
her hangi bir memleket Hükümeti, mtevzubahs vakaların menşei sirayetile mahiyeti hakkında turuku 
saire ile diğer memleketlere yapmakla mükellef bulunduğu tebligattan maada bilûmum müsaadeli 
tayyare karargâh!arındaki salâhiyettar makamata bu. bapta icap eden malûmatı vermeğe mecburdur. 
İşbu istihbarat mezkûr malkamatça, ilk malûmatın tebelluğundan itibaren 15 ıgün zarfında azimet 
eden hava gemilerinin yol defterlerine yazılacaktır. 

Hava gemileri karantina patentası bulundurmak mecburiyetinden varestedirler. İşbu maddenin 
tatbikatından olarak, yol defterine düşürülecek kayitler, tayyare karargâhındaki salâhiyettar ma
kam tarafından bilâ ücret tetkik ve tasdik olunacaktır. 

• * Üçüncü fasıl 

Ticarî eşya ve [posta 

Onuncu madde 

Hava gomilerinde bulunan ticarî eşya, işbu mukavelenamenin 25, 29, 33, 42, 44, 47, 49 ve 51 ncı 
maddelerinde musarruh tedbirlerden maada,, vasıl oldukları memlekette her hangi bir nakil vasi-
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tasile getirilen eşya hakkında kanunen tatbik oluna gelen tedabire de tâbi olacaklardrr. 

On ıbirinci madde 

Mektuplar ve muhaberat, matbualar, kitaplar, gazeteler, işe müteallik evrak, kolipostallar, ve 
posta ile yapılan her nevi irsalat, işbu mukavelenamenin 33 ncü maddesinde derpiş edilen şeraite tâbi 
mevaddı ihtiva eylemedikleri takdirde, her hangi bir tedbire tâbi tutulmazlar. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Alelade tatbik olunacak sıhhî rejim 

On ikinci madde 

Sıhhî veya müsaadeli tayyare karargâhlarına merbut tabibin ahvalin icabına göre, hava gemi
lerinin gerek sefere çıkmalarından evvel, gerek karaya inmelerim müteakip, yolcularla tarifenin 
ahvali sıhhiylerini tafahhusa hakkı vardır. 

Maamafih her hangi bir teahhura sebebiyet vermemek ve seyahatin devamına mania iras eyleme
mek ümniyesile işbu tıbbî muayene, polis ve Gümrük idarelerince yapılması (mutat olan muamele
lerle mütenazır bir surette icra olunacak ve bu muayene dolayısile her hangi bir resim istifa 
edilmeyecektir. Şu .kadar ki, Mısır deniz ve 'karantine sıhhî meclisinin, «kendi hususî rejiminde der
piş edilmiş olan rüsumu istifa hakkı mahfuzdur. 

On üçüncü madde 

Her -tayyare karargâhında, hastaların bu hizmete muihassas bir hava gemisile nakilleri hususu 
mahfuz kalmak kaydile, salâhiyettar maikamın, karargâh doktorunun tdklifile, sari hastalık arazı 
gösteren eşhasın tayyareye rükûplerini mene hakkı vardır. 

Tabip bulunmadığı takdirde, tayyare karargâhındaki salâhiyettar makam, haklarında bir tabi
bin mütaleası istihsal olununcaya kadar,- bu kabîl eşhasın azimetini tehir edebilir. 

*' " :\-j 
On dördüncü madde 

Sari hastalıkların zuhuruna sebebiyet verecek mevaddın uçuş esnasında hava gemilerinden 
atılması veya düşürülmesi memnudur. 

/ On beşinci madde 

Bir hastanın karaya ihracı zarureti hâsıl olduğu takdirde, hava gemisi kumandanlığınca keyfi
yet vaktü zamanile ve karaya inmeden evvel mevrit tayyare karargâhına ihbar edilecektir. 

On altıncı madde 

Bir hava gemisinde, işbu mukavelenamenin üçüncü kısmında derpiş edilmemiş olan sarı bir 
hastalıktan musap vakası bulunduğu ve keyfiyet karargâh tababetince de teyit edildiği takdirde, 
işbu karargâhın kâin bulunduğu memlekette meri' tcdabiri mutâde tatbik olunacaktır. Hasta, . ha
va gemisinden çıkarılabileceği gibi, salâhiyettar sıhhî makamca lüzum görüldüğü takdirde, husu
sî bir binada tahtı tecride dahi alınır. Diğer yoloıılarla tayfalar, tubbî muayeneye ve lüzumunda, 
muktazi sıhhî tedabire tâbi tutulmak şartilc, seyahatlerine devamda muhtardırlar, işbu sıhhî teda-
birden tayyare karargâhında kabili tatbik olanları, hava gemisinin mümkün mertebe kısa bir müddet 
yolundan alıkonulması zımnında, polis ve gümrük mııamelelerile müterafik bir surette tatbik oluna
caktır. 
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On yedinci madcle 

İşbu mukavelenamede sureti mahsusada derpiş edilmiş bulunan ahval müstesna o]arak, hava 
gemileri gerek konaklayacakları, gerek varacakları tayyare karargâhlarında sıhhî muameleye tâbi 
tutulmayacaklardır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

- Bazı hastalıklarda tatbik edilecek sıhhî rejim 

, ' * ' On sekizinci madde 

Mukavelenamenin işbu kısmında derpiş edilmiş o kıp, atide musarrah ahkâm mevzuunu teşkil VA\Q\I 
hastalıklar şunlardır: Veba, kolera, sarıhumma, lekellhumma ve çiçek. 

1 On dokuziuneu madde 

İşbu mukavelenamenin tatbikatında, tefrih t1 vresi şöylece hesap edilmiştir: 
Veba vakasında 6 gün 
Kolera » 5 » 
Sarchumma » G » • 
Lefcelilıumma » 12 » 
Çiçek » 14 » 

Yirminci madde 

Yüksek hıfzıssıhha makamatı, 21 haziran 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelename ahkâmına 
tevfikan, Hıfzıssıhha beynelmilel ofisile (işbu teşekkülün bu hususta itilâflar akteylemiş olduğu 
mahallî bürolarından ) sari hastalıklar hakkında kendilerine vaki olacak ihbara!, ve tebligattan, 
sjflıhî ve müsaadeli tayyare karargâhlarında yapılacak sıhhî kontrol a tesir edecek mahiyette bulu
nan malûmatı, miütekabilen memleketlerinin o nevi tayyare karargâhlarına isal edeceklerdir. 

Yirmi birinci madde 

Mukavelenamenin işbu kısmında derpiş edilmiş olan tedabirin haddi azam olarak i telâkkisi icap 
eder. 

Yüksek Âkit Taraflarca hava gemileri hakkında tatbik olunacak muamele, bu hudut dahilinde 
tayin edilecektir. , j 

Ecnebi bir daire ve tayyare karargâhından gelecek hava gemilerinin işbu mukavelename dai re
sinde tedabire tâbi tutulup tntulmıyaeakları keyfiyeti, Yüksek Âkitlerden her birinin; takdirine bağ
lıdır. 

Aşağıda yazılı 54 ncü maddeye tevfikan, bu bapta ahzedilmiş olan malûmat ile evvelce tatbik 
edilmiş olan tedabir nazarı dikkate alınacaktır. | 

r Yirmi ikinci madde . 

İşbu kısımda muharrer ahkâmın tatbikatında, bir dairenin bulaşık addedilmesi,; anın, 21 hazi
ran 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelename metninde olsuretle tavsif edilmis| bulunmasına 
muallâktır [*].. 

[*] 21 "haziran 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelenamenin 10 ncu maddesiU 11 nci madde
nin 1 nci fıkrası mucibince, bir daire, tadat edilmiş olan hastalıklardan birile aşağıdaki ahvalde «bu
laşık» addedilir: Veba ile sarıhumma için, hariçten gelmediği anlaşılan ilk musap vakası zuhurun.uı: 
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; I. Veba, kolera, lekelihumma ve çiçek vTjkuatmda takip olunacak ahkâm 

BlBlyct BAP 

ı Azimette ittihaz olunacak tedabir 

Birinci fasıl • / 

Yirmi üçüncü madde 

îşbu bapta derpiş edilmiş olan hastabklardan birile bulaşrk bir daireden hareket eden hava ge
mileri hakkında aşağıdaki tedbirler tatbik olunur: 

1°) Hava gemisinin ve bilhassa hastalığın sirayetine müsait aksamının esaslı bir surette tathiri; 
2°) Yolcularla taifelerin tıbbî muayenesi; 
3°) Adı geçen hastalıklardan birinin arazını gösteren veya hastaların yakınında bulunması do-

layısile hastalığın sirayetini teshile hadim şeraiti haiz bulunan eşhasın ihracı ; 
4°) Ancak kâfi derecede temiz oldukları takdirde kabulü müeaz olan zatî eşyanın muayenesi; 
5°) Veba vakası zuhurunda, fare bulunmasından şüphe edilirse, itlafıf ar ameliyesinin tatbiki; 
6°) Lekelihıiımma vakasında, imhayı hevam ve haşerat ameliyesinin, tıbbî muayene neticesinde 

hastalığı nakle salih .görülen eşhas ile bagajlarına hasrı. 
Hava gemilerindeki evrak, 9 neu madde ahkâmına 'muvafık meşruhatı ihtiva eyleyeceklerdir. 

\ îkinci fasıl 

' . Muvasalâtta ittihaz olunacak tedabir 

• Yirmi dördüncü madde \ 

îşbu bapta derpiş edilmiş olan hastalıklardan birile bulaşık bir daireden gelen hava gemilerinin 
de müsaadeli tayyare karargâhlarına inmeleri caizdir. Şu kadar ki, Yüksek'Akitlerden her biri 
hastalığın sirayet şeraitinin istilzamatina göre, bazı dairelerden gelen hava gemilerini, havaî 
seyrüsefere halel iras etmemek üzere, bunların inecekleri sıhhî veya müsaadeli tayyare,karargâh
larının -coğrafî vaziyetim ve hava gemilerinin takip etmiş oldukları güzergâhı nazarı dikkate 
alarak, muayyen karargâhlara inmeğe icbar edebilirler. 

Sıhhî tayyare karargâhı mahiyetinde olmayan müsaadeli tayyare karargâhlarında, icabına gö
re tatbik olunacak*tedaibir. Tayfa ile yolcuların sıhhî muayenelerine ve hastaların indirilerek tec
ritlerine münhasırdır. muayeneye memur tabibin müsaadesi lâhik olmadıkça, yolcularla tayfa ka
rargâh makamınca tayin edilen hudut haricine çıkamazlar. îabu memnruiyet, sıhhî bir tayyare ka
rargâhına inerek orada,, işbu bapta derpiş edilmiş olan mukaveleyi görünceye kadar, konaklayaca
ğı karargâhlarca hava gemisine vazolunabilir. 

Yirmi beşinci madde " 

Hava gemisi kumandanı, karaya indiği andan itibaren, sıhhiye dairesinin emrine amade bu
lunmağa, alâkadar ıhklematça istenilecek sıhhî mahiyette 'malûmatı vermeğe ve tetkik edilmek 
üzere, gemi evrakını göstermeğe mecburdur. 

Bir araziye duhulünde, sıhhî veya müsaadeli bir tayyare karargâhı haricinde karaya inen ha
va gemisinin kumandanı, idaresi altrndaki gemi hastalıklı bir daireden gelmiş veya gemisinde has-

kolera için «merkez» teşkil 'eden vakalar yani, ilk musapların etrafındakiler haricinde zuhur ederek, 
başlangıçta hastalığın ilk tehaddüs eylediği mahalde tevessüiinün önüne geçilemediğini ispat eden 
vakalar lekelihumma ile çiçek için de, hastalığın müstevli bir şekilde tezahürü takdirinde. 

(S. No. 3) 



— 10 — 
talik aulıur etmiş bulunuyorsa, keyfiyeti en yakın mahallî makamata ihbara mecburdur. Mezkûr 
makamat, işbu mukavelename ahkâmı nmumiyesinden mülhem olarak, ahvalin istilzam ettiği terti
batı alacak, ve imkân varsa, hava gemisini sıhhi bir karargâha sevkeyleyecektir. Sal^hiyettar sıh
hiye dairesinin müsaadesi olmadıkça, gemiden eşya çıkarılamıyacağı gibi, yolcu ^veya tayfa efradın
dan kimse uzaklaşamıyacaktır. 

Yirmi alt-ncr madde 

İşbu mukavelenamenin tatbikatında, atideki ahval müstesna olarak, müşahede yerine nezaret 
ikame edilemez. 

a) Müşahedenin müsmir bir surette tatbik edilemyeceğine bükmokınursa; 
b) Hastalığın sirayet tehlikesi memlket için fevkalâde vahim telâkki edilirse; 
c) Müşahedeye tâbi tutulacak şahıs sıhhî noktai nazardan emniyetıbahş bulunması; 
Müşahede veya nezaret altına alman eşhas sıhhiye dairesince icrasına lüzum görülecek her türlü 

taharriyatm icrasına uiuvafakat edeceklerdir. • 

: ' A - Veba 

Yirmi yedinci madde 

Hava gemisinden veba vakası olmadığı takdirde, yalnız atideki tedabir ittihaz olunur: 
1° ) Yolcularla tarifenin tıbbî muayenesi; 
2° ) Tatbikına lüzum görülen fevkalâde ahvalde, ve menşe tayyare karargâhında bu tedabir tatbik 

edilmemiş ise, itlâfifar ve imhayı nevam ameliyelerinin tatbiki; 
3° ) Hava gemisinin, bulaşık daireyi terki tarihinden bilhesap altı günü geçmemek üzere tarife 

ile yolcuların müşahede altına alınması. 

Yirmi sekizinci madde , 

Hava gemisinde hakikî veya şüpheli bir veba vakası zuhurundıa, aşağıdaki tedabir tatbik 
olunur: 

1° ) Tıbbî muayene; 
2° ) Hastanın derhal ihraç ve tecridi; 
3° ) Hasita ile temasta bulunmuş olan ve sıhhiye dairesince şüpheli addedilen eşhasın, geminin mu-

vasaleti tarihinden itibaren, aTtı günü tecavüz, etmemek üzere, müşahede altına alınması; 
4°) Hastanın elbiselerile, iç çamaşırları ve sıhhiye idaresince bulaşık addedilen her nevi eşya, 

imhayı hevam ve haşerat ameliyesine tâbi tutuldukları gibi lüzumunda, dezenfekte edilirler. 
5°) Hava gemisinin şüpheli aksamında imhayı hevam ameliyesi tatbik olunur. 
6°) Fevkalâde ahvalde, gemide farelerin bulunmasından sıhhiye idaresince şüpheİ edilir ve mıuk-

tazi ameliyenin sefer başlangıcında yapılmamış olduğu tahakkuk ederse; itlâfifar ameliyesi tatbik 
olunur. 

Yirmi dokuzuncu madde 

Vebalı bir daireden gelen eşya arasında fare veya pire bulunmasından sıhhiye -idaresince işti-
bah hâsıl olursa, bu eşya icap eden ihtiyat kaidelerine riayet edilerek çıkarılacaktıi|. 

B •- Kolera 

Otuzıuncuı madde 

Hava gemisinde kolera vakası zuhur etmemiş ise, ittihaz olunacak tedabir aşağıdakilere maksur 
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kalır: 

1°) Yolcularla tayfanın tıbbî muayenesi; 
2°) Hava gemisinin hastalıklı daireden ayrıld ğı tarihten itibaren beş günü geçmeyecek bir müd

detle, yolcularla tayfanın müşahede altına alınması. 

Otuz birinci madde 

Sefer esnasında serirî (bir şekilde kolera arazı gösteren bir vaka zuhurunda hava gemisi, konak 
mahallerinde veya muvasaletinde, aşağıdaki rejime tâbi tutulur: 

1°) Tıbbî muayene; 
2 ° ) Hasta veya hastaların derhal ihraç ve tecridi; 
3° ) Taife il e yolcuların, geminin mu vasaıl etinden itibaren beş gün geçmemek üzere, müşahede 

altına alınması; 
4° ) Elbise, iç çamaşırı ve sıhhiye idaresince bulaşık addedilen eşyanın dezenfektesi; 
5° ) Hava gemisinin hastalar tarafından işgal edilmiş olan veya bulaşık addedilebilecek aksa

mının dezenfektesi; 
6° ) Gemideki içme suyunun bulaşmış olmasından şüphe edildiği .takdirdi1, dezenfekte edilmesi ve 

buna imkân olmazsa, döküldükten ve hazinesi dezenfekte edildikten sonra, iyi su ile tebdili; 
Tebaaları hakkında kolera «tohumları nâkillerinin taharri muamelesin! tatbik eden memle

ketlere hava gemiler ile giden ve orada ikamet etmek isteyen eşhas, zikri geçen tebaalara ayni ahvalde 
tahmil edilmekte olan mecburiyetlere tebaiyet edeceklerdir.* 

Otuz ikinci madde 

Altı aydan daha az bir müddet evvel veya altı günden fazla bir zamandan beri kolera aşısı 
yaptırmış olduğunu ispat eden eşhas yalnız müşahede altına alınır. 

Tevsik keyfiyeti, imzası1 musaddak bir tabip tarafından tahrirî olarak verilmiş bir şehadetname 
ibrazile yapılır, imza tasdiksiz olduğu takdirde, vesika, (a) sıhhî bir tayyare karargâhına me

mur tabip veya (b) aşı yapmağa memur olandan gayri ve fakat memleketin nizamatı mucibince, 
pasaport istihsaline müteallik talepleri tasdiıka salâhiyettar, bir zat tarafından imzalanacaktır. 

Otuz üçüncü madde 

Aşağıda sayılı taze gıdaların karaya ihracı menedilebilir: 
Balık, Kabuklu deniz hayvanatı, meyve ve sebze. -

f ; C - Lekeli humma 

Otuz dordiicü madde 

a) Gemide lekeli humma zuhur etmiş ise, lekeli hummanın müstevli bir halde hükümferma 
olduğu daireyi on iki günden beri terketmis olan eşhas hakkında, işbu mukavelenamenin 52 nei 
maddesinde musarrah olanlardan maada hiç bir srhhî tedbir ittihaz olunmaz. 

b) Gemide lekeli humma vakası zuhur etmıiş ise, aşağıdaki tedbirler tatbik olunur: 
1°) Tıbbî muayene; 
2°) Hastanın derhal ihraçile tecrit ve bitten tathiri ; 
3°) Bitli oldukları tahmin edilen veya sirayet tehlikesine martta kalmış bulunan eşhasın bitten 

tathirile, o tarihten itibaren 12 gün. geçmemek üzere nezaret altına vazi; 
4°) îççamaşırı, elbise, ve sıhhiye idaresince bulaşık addedilen sair eşyanın haşerattan tathiri; 
5°) Hummalının hava gemisinde oturduğu ve sfhhiye idaresince bulaşık addedilen aksamın ha

şerattan tathiri. 
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II - Çiçek 

Otuz beşinci madde 

Glemide çiçek vakası zuhur eylememiş ise, bu hastalığın müstevli bir şekilde hüküm sürdüğü 
bir daireyi 14 günden evvel terketmiş ve sıhhî makamın takdirinde hastalığa karşı kâfi derecede 
muafiyet iktisap etmemiş olan eşhas hakkında yapılacak' tedabir müstesna olarak, herhangi bir sıhhî 
tedbir tatbikına mahal yoktur. Bu eşhas, 52 nci madde ahkâmına halel gelmemek üzene, aşıla
nacakları veya tahtı müşahedeye alınacakları: gibi aşılandıktan sonra da, geminin muvasalati tari
hinde bil itibar 14 gün geçmeyecek bir ımüddetle, müşahede altına alınabilirler. 

b) Gemide çiçek vakası zuhur eylemiş olduğu takdirde, aşağıdaki tedabir tatbik olunur: 
1° ) Tıbbî muayene; 
2° ) Hastanın derhal ihraç ve tecridi; 
3° ) Hastalığa tutulmak tehlikesine maruz kaldıkları 'tahmin edilen ve sıhhî makamın kâfi dere

cede muafiyet iktisap etmediklerine ıhükmıolıman eşhas hakkında, işbu maddenin (a) fıkrasında mez
kûr ahkâm tatbik olunabilir. 

4°) îçeamaşırı ile, elbiseler ve sıhhî makamca yakında bulaştığına hükmolunan sair .eşyanın de
zenfektesi ; 

5° ) Çiçeklinin gemide oturduğu yerlerle, sıhhî makamca bulaşık addolunan sair aksamın .dezen
fektesi ; 

İşbu madde müeddasmea, hastalığa karşı muafiyet iktisap etmiş addedilecek eşhas şunlardır: 
a) Evvelce ibu hastalığa tutulduklarını veya üç senden az bir müddet zarfında veya 12 günü 

mütecaviz bir zamandan beri aşılandıklarını ispat edenlerle, (b) kendilerinde, hastalığa karşı kab
lelmilât bir teamülün mevziî asarı görülen ve bu delâil itibarile kâfi derecede muafiyet iktisap et
miş olanlar. Ru alâimin mevcudiyetinden gayri ahvalde, ispat keyfiyeti, bir tabip tarafından tahriren 
verilecek ve 32 nci maddenin 2 nci fıkrasında derpiş edilmiş olan şekilde sıhhati nmsaddak bulu
nacak bir şehadetname ibrazile tamam olur. 

ı 

ÎKlNCÎ BAP 

sarı humma vakalarında tatbik olunacak ahkâm 

Birinci fasıl 

Umunu ahkâm 

Otuz altıncı madde 

Yükek Âkit Taraflar, sarı hummanın beldi bir mahiyette mevcudiyetinden şüphe olunan ara
zide bu hastalığın kendi arazileri dahilinde serirî bir surette teşhisi gayrikabil ve fakat biyo
lojik muayenesi ısuretile zahire ihracı mümkün olan şekilde mi mevcut olduğunu araştırmak hu
susu uda icap eden tertibatı ahzedeeeklerdir. 

Otuz yedinci madde , 

Yüksek Âkit Taraflardan her biri, 21 haziran 1926 tarihli beynelmilel sıhhî .mukavelenamenin 
1, 2, 3, 4, 5 ve S nci maddelerinde tayin edilen şekilde yapılması lâzımgelen musap vakalarile ımü-
tehakkak sarıhunma vakalarının sureti tehaddüsüno müteallik ihbarattan maada, ekendi arazisi 
dahilinde sarılı uman an m. yukarda gösterilen şekilde mevcudiyetini derhal diğer Yüksek Akitlere ve 
ayni zam'anda umumî hıfziıssıhha beynelmilel ofisine ( ya doğrudan doğruya, veyahut bu hususta 
ofisin itilâf at akt etmiş olduğu mahallî bürolar vasıtasiıle ) bildirmeği taahhüt eyler. 
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ikinci fasıl 

San humuuının •mereuditjeli tahakkuk eden veya beldi bir şekilde hüküm sürdüğü anlaşüan •mahallere 
, ait ahkam 

Otuz sekizinci madde 

Dördüncü madde ile beraber ve aşağıdaki 46 ıij<ı maddede derpiş edilmiş olan ahkâm mahfuz 
kalmak kay dile, işbu mukavelenamenin 1 nei maddesinin I işaretli kısmının I I nei fıkrasında mez
kûr hava gemilerine küşade bulundurulan ve bir mahalde, yani, sarıhıımmanm şeriri veya biyolojik 
bir surette kabili teşhis bir şekilde mevcut bulunduğu arazinin bir kısmında, tesis edilmiş olan her 
tayyare karargâhının, işbu mukavelenamedeki tarif ata, muvafık bir sıhhî tayyare karargâhı olmakla 
beraber, fazla olarak; 

a) En yakın meskûn merkezden münasip bir mesafede mebni bulunması; 
b) Sineklere karşı tamamen mahfuz bir su teşkilâtına malik olması ve imkânın müsaadesi nisbe-

tinde, yuvalarile beraber nevamı, tekâmüllerinin, her devresinde muntazam bir usul tahtında imhaya 
hadim vesait sayesinde, sineklerin tasallutundan masun bulunması; 

c) Hevamın duhulüne mâni teşkilâtla mücehhez ve gemi taifelerde tayyare karargâhı müstahdemi
nin] ıı ikametlerinde salih bir binaya malik olmasr; 

d) Aşağıda muharrer 42 ve 44 ncü rnadd'.-lerde derpiş edilen tedabirin tatbiki halinde, yolcularnı 
ikamet ve tedavilerine mulıassas ve keza sinciklerin duhulüne mâni olacak surette mücehhez bir bina
ya malik olması, 

Otuz dokuzuncu madde 

Sarıhummanın bariz bir surette veya beldî bir şekilde hüküm sürdüğü mahalde evvelki maddede 
musarrah şeraite tekabül edecek evsafı haiz bir tayyare karargâhı mevcut değilse, böyle bir karargâ
hın tesisine değin o mahalden diğer araziye; havaî seyrüsefer tatil edilecektir. 

Kırkıncı madde 

Yukarıda mezkûr 38 nei madde ahkâmına tevfikan tesis ve teçhiz edilmiş olan her tayyare karar
gâhı sarı hummaya karşı tayyare karargâhı ismini taşıyacak ve ayrı bir daire sayılacaktır. Böyle 
bir tayyare karargâhının ihdası, arazisi üzerinde bıı tesisatı yapan Yüksek Akit Tarafından, 7 nei 
maddede derpiş edilmiş olan şerait dairesinde, diğer Yüksek Ahitlerle Umumî Hıfzıssrha Beynel
milel Ofisine ve Havaî seyrüsefer beynelmilel komisyonuna bildirilecektir. Bu tebliğ neticesi olarak, 
mücavir bir şehir veya köyde veyahut diğer bir daire dahilinde sarı hummanın mevcudiyeti hak
kında beyanname itası usulü bu tayyare karargâhı hin nıabihüttatbik olmryaeaktır. Mezkûr karar
gâh ancak dahilinde ikamet eden eşhas arasında sarıhıımma vakaları zulhıır ederse bulaşık ilân 
edilecektir. 

Kırk birinci madde 

Sarıhummaya karşı müesses bir tayyare karargâhı bulaşık bir daire haline inkılâp eylediği tak
dirde, oranın hastalıktan istihlâsına matuf bütün tedabirin ittihazına ve sarıhıımmanm sirayeti-
'•.ehlikesinin tamamen indifaına kadar, mezkûr tayyare karargâhından diğer araziye havî sryrüsefer 
tatil edilecektir 

Kırk ikinci madde 

Sarıhummaya kavsi müesses tayyare karargâhı bulaşık olmayıp da bulunduğu havalide sarıhıımma 
aevcut olduğu takdirde, hava gemisinin hini azinH'tindc veya her halde azimetinden pek az bir zaman 
i vve I, aşağıdak i ted allı i r it t İha /, olun a ca k 11 r : 
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1° ) İçlerinde sivrisinek bulunmadığına emniyet tabedilmek üzere, bava gemisile hamule

sinin teftişi ve lüzumu halinde, imhayı hevam ameliyesinin tatbiki; keyfiyetin yol defterine 
kaydı. 

2°) Yolcularla taife efradının tıbbî teftişi; bunlar arasında, sarıhummaya tutulmuş' olmaların
dan şüphe edilen veya hastalığın sirayetine maruz kaldıkları tesbit olunan eşhas, gerek karargâh mu
hiti dahilinde, gerek başka bir mahalde ve sıhhî makamca muvafık görülecek şerait dahilinde, has
talığın sirayetine maruz kalmış bulundukları son günden itibaren, altı günlük bir devrenin hitamına 
kadar, nezaret altında bulundurulacaklardır. 

3°) Yolcuların ve taife efradının isimlerde hastalığın sirayetine ne suretle maruz kaldıklarına 
ve azimetten evvel tâbi tutuldukları nezaretin şerait ve müddetine müteallik malûmat yol defterine 
kaydedilecektir. 

Kırk üçüncü madde 

Transit suretile sefer yapmakta olup sarıhumraalr. bit- mahalden, gelmeyen ve kumanyasını düz
mek üzere sarıhummaya karşı müesses bir tayyare karargâhında konaklayan her hangi bir hava 
gemisi, bu karargâhtan hava gemilerinin hini azimetinde tatbiki mutat olan tedabire tâbi tutulma
yacaktır. 

Yol defterinde, sarıhummaya karşı müesses tayyare karargâhına ancak kumanyasını tamam
lamak için inmiş olduğuna dair meşruhat bulunmak şartile, mezkûr hava gemisi, seferinin imti-
dadınea, işbu baptaki ahkâma tâbi tutulmayacaktır. 

', Kırk dördüncü madde ' 

İşbu mukavelenamenin 1 nei maddesinin 1 nci kısmının 2 nci fıkrasında gösterilmiş olup, sarı-
hummalı iki mahal arasında seyrüsefer yapan hava gemileri, bu havalide kâin ve sarıhummaya 
karşı müesses bir karargâhtan sefere başlamak ve ayni mahiyette bir karargâha inmek mecburiye
tindedirler. Yolcularla taifenin ve eşyanın ihraç veya tahmili ameliyesi ancak sarıhummaya karşı 
müesses bir tayyare karargâhında yapılabilir. 

Bu kaıbîl tayyare karargâhları arasında sefer yapan hava gemiler inin. kumanya: almak üzere sarı 
humma olmıyan bir mahalde kâin her hangi bir tayyare karargâhına inmeleri caizdir. 

Hava gemisinin sarı hummaya karşı müessses bir tayyare karargâhına muvasalatinde ittihaz 
olunacak tedabir şunlardır: 

1° - Sivrisineği hamil olmadıklarına emniyet kesbedillmek üzere, gemi ile hamini asinin teftişi ve 
lüzumu halinde, imhayı hevaın ameliyesinin tatbiki; 

2° - Sarıhumlma arazı göstermediklerini tebyirı zımni]uda, yolcularla taife efradının tıbbî mu
ayenesi; 

Sarıhummaya musabiyetinden şüphe edilen veya hastalığın sirayetine ,maruz kaldığı zamanda! 
itibaren altı günlük bir devreyi, muvasalat tayyare karargâhındaki sıhhî makamı tatmin edecek biı 
surette doldurduğu tahakkuk etmemiş olan şahsın gerek karargâh .muhiti dahilinde, gerek başkt 
bir ımahalde, sıhhî makamca tensip edilecek şerait dahilinde ve hastalığın sirayet etmiş olmas 
muhtemel bulunan devrenin son gününden bilhesap, altı gün geçmiyeeek bir müddetle, nezare 
altına konulması caizdir. 

Kırk beşinci madde 

Sanhummanm hüküm sürdüğü bir mahalde1 kâin sarıhıımmıaya karşı müesses bir tayyare ki 
rargâhmdan yola çıkarak hastalık olmıyan bir mahalle vasıl olan hava gemileri hakkında aş? 
gıda muharrer 111 ncü ve IV neü f asili ardaki ahkâm tatbik olunur. 

(S. No. 3) 



— 15 — 
Kırk altıncı madde 

Mahallî havaî seyrüsefer noktai •nazarından, sarı hummanın mevcudiyeti tahakkuk eden veya 
beldî bir şekilde mevcut bulunduğu anlaşılan araziye mücavir Hükümetlerin, münhasıran mevzu-
bahs arazi arasındaki havaî seyrüseferi t emi in zımnında ve mütekabil itilâf aktile, sarıhuonmaya 
karşı müesses tayyare karargâhlarından başka karargâhlar tesis ve istimal eylemelerine, işbu 
fasılda her hangi bir mâni mevcut telâkki olunmayacaktır. 

III. Sanhumma olmayan ve fakat bu Ihastalığın inkişafına müsait şeraiti ihtiva eyleyen arazi ve 
* mahallere müteallik ahkâm \ j 

Kırk yedinci madde 

Sarıhumıma olmayan ve faıkat bu hastalığın inkişafına müsait şeraiti haiz bulunan arazi ve ma
hallerde kâin sıhhî tayyare karargâhına bir hava gemisinin muvasalâtında ittihaz olunacak tedabir 
aşağıda gösterilmiştir: • 

1° - Sinek ve sivri sinek olmadığından emin olmak üzere, hava gemisile hamulesinin teftişi ve 
lüzumu halinde, imhayı h ev âm ameli yesin in tatbiki; > 

2° - Sarıhumma arazı göstermediklerini tebyin zımnında yolcularla taife efradının tıbbî mua
yenesi. 

Bir şahsın sarıhummaya "musafbiyetinden iştibah hâsıl olduğu veya hastalığın sirayetine maruz 
kaldığı zamandan itibaren altı günlük bir devreyi, karargâh sıhhî makamınca makbul sayılacak 
bir surette, itmam eylediği tahakkuk etmediği taıkdirde, bu şahsın, gerek karargâh muhiti dahilin
de, gerek haricinde, sıhhî makamca tensip olunacak şeraite tevfikan ve kendisine hastalığı sira
yet etmiş olması muhtemel bulunan son günden itibaren, altı gün müddetle nezaret altında tutul
ması caizdir. 

Kırk sekizinci madde 

Yüksek Âkit Taraflar, makbuliyeti tahakkuk edecek müstesna ahval hariç olmak üzere, sarı- • 
hummalı yerlerden gelecek olan ve fakat işbu' babrn 11 nci faslındafci ahkâma ve betahsis sefere çı
kışta yapılacak tedabire riayet etmiş olmak şartile, hava gemisinin 47 nci maddede zikredilmiş 
olan arazide karaya inmelerine, bazı sıhhî esbap vesilesile, mümanaatta bulunmamayı taahhüt 
eylerler. 

Kırk dokuzuncu madde . -

Şu kadar ki, Yüksek Âkit Taraflarca, sanhummalı araziden gelecek yolcu, tayfa ve eşya çı
karacak olan hava gemilerinin karaya inmeleri için muayyen sıhhî tayyare karargâhları irae olu
nabilir. 

Dördüncü fasıl 

•Sanhummanm yerleşmesine müsait şeraiti haiz olma/yan arazi ve havaliye müteallik ahkâm 

Ellinci madde 

Sarıhummalı havaliden gelen hava gemileri, bu hastalığın yerleşmesine müsait şeraiti haiz ol
mayan arazi ve havalide kâin sıhhî veya müsaadeli herhangi bir tayyare karargâhına inebilecek
lerdir. 

Elli birinci" madde 

Muvasalâtta ittihaz olunacak tedbirler aşağıda gösterilmiştir: 
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1° - Sinek ve sivrisinek olmadığını tebyin zımnında bava gemisile hamulesinin teftişi ve lüzu

mu halinde imhayı hevam ameliyesinin tatbiki. 
2° -Yolcularla tayfa efradının tıbbî m uayerıesi. 

ÜÇÜNCÜ BAP I 

Müşterek ahkâm 

Elli ikinci madde 

İşbu mukavelenamenin 18 nei maddesinde mezkûr hastalıklardan birine tutulmak tehlikesine 
manız kalmakla beraber, tefrih müddetini geçirmeksizin havageınisile Yüksek Âkitlerden birinin 
arazisine gelen eşhasın, işbu babın 2 nei f aslındaki ahkâma halel galmemek şart ile, ityezkûr müddetin 
hitamına kadar müşahede altına alınmaları caizdir. 

Kolera ile çiçeğe gelince, hastalığa karşı muafiyet iktisap etmiş olan eşhasa mütedair bulunan 
32 ve 35 nei maddeler ahgâmı, işbu madde ile derpiş edilmiş öHıtı tdbırlere dahi şamildirler. 

Elli üçüncü madde 

Bir tayyare karargâhına muvasaletlerinde, işbu kısımda mevcut ahkâma tevfikan, tefrih nıüdde-
tince müşahede altında bulundurulmak lâzım gel en eşhas, keyfiyetin müteakip durak mahal
lerde raevrit makamatına, gerek işibu mukavelenamenin 9 ncu maddesinde musarfah. yol defterine 
kaydı suretile, gerek güzergâhlarında uğrryaçakları tayyare karargâhlarının her birinde tıbbî 
muayeneye-tâbi tutulacaklarını kâfil her hangi bit' vasıtaya tevessül edihnek ışyrtile, yollarına 
devam edebilirler. 

îşlbu mukavelenamenin 26 ncı maddesile 44 ncü maddesinin 4 ncü ve 47 nei maddenin 2 nei fık
ralarında derpiş edilmiş olan şeraite tevfikan nezaret al tında bulundurulmaları lâzımgelen eşhas, 
sarıhumimadan maada diğer hastalıklar hariç olmak üzere, ancak tefrih müddetini bitirdikten ve 
mevrit sıhhiye makamatmın muvafakatini istihsal eylediktim sonra, yollarına devam edebilirler. 

; Elli dördüncü madde 

Hastalıklı bir daireden gelen hava gemisine sıhî tedai»irin tatbiki hususunda," her tayyare ka
rargâhı sıhhî makamınca, o gemiye ecnebi bir memleket veya ayni memleket sıhhî tayyare ka
rargâhında daha evvel tatbik edilmiş ve işbu mukavelenamenin 9 ncu maddesinde mezkûr sefer 
defterinde usulü dairesinde mukayyet bulunan tedabir, mümkün olduğu kadar geniş bir nisbette, 
nazarı itilbare alınacaktır. 

Hastalıklı bir daireden gelen ve haklarında sddıî tedabir memmıııiyetbahş bir surette tatbik 
edilmiş olan hava gemileri, ayni memlekete veya. diğer, bir memlekete ait tayyare karargâhına 
muvasalâtlarında, ikinci defa bu tedbirlere tâbi tutulmayacaklardır. Ru kadar kij o zamandan beri 
bu gemilerde ayni tedbirlerin tatbikini istilzam edecek bir hdise zuhur etmemiş ve gemi, mahru
kat tedarik etmek hali müstesna olarak, bulaşrk bir tayyare karargâhına uğramahıış ola. 

i 

[ ' ' ' Elli beşinci madde 

Tayyare karargâhında sıhhî tedabirin tatlbikile mükellef olan makamca, talep! vukuunda, gemi 
kaptanına veay alâkadar her hangi bir şahsa, tatbik olunan tedab'irin mahiyejti, •istimal olunan 
usul, hava gemisinin tathir edilen aksamı ve tedabirin ittihazına saik olan esbabı îmübeyyln mecca
ni bir şahadetname verilecektir. - ] 

Ayni makam tarafından, içinde 18 nei maddede mezkûr sari hastalıklardan bibi zuhur eden ha
va gemisile gelen yolculara, talep eyledikleri takdirde, muvasalât tarihlerini ve kendilerde eşyala-
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rina tatbik edilmiş olan tedabiri mübeyyin kezalik meeeanî bir şahadetname verilecektir. 

' Elli altıncı madde 

işbu mukavelename sureti mahsusada derpiş edilmiş olan ahval müstesna olarak, sıhhî esbap
tan dolayı hava gemileri yollarından alıkonmaya çaktır. 

Veba, kolera, sarıhuımma, lekeli humma, çiçek hastalıklarından birile musap bir hasta tarafın
dan işgal edilmiş olan hava gemisi, işbu mukavelenamede derpiş edilmiş' olan her vakada ittihazı 
muktazi tahaffuzî tedabirin tatbiki müddetine maiksur olan müddetten fazla yolundan alakon-
mayacaktır. 

• ' • * " - . . . . . . . . . . . . _ . . . _ - • • • • - ^ - • - - • 

Elli yedinci madde 

İşbu mukavelenamenin 11 nci babının ve betahsis 47 nci maddesindeki ahkâm mahfuz kalmak 
şartile, bu 'mukavelename ahkâmma tevfikan tayyare karargâhınca tahmil edilen mecburiyetleri 
kabul etmek istemeyen her hava gemisi, yoluna devamda serbesttir. Falkat, kumanya düzmek gibi 
bir sebep olmadıkça, ayni memleket dahilinde kâin başka bir tayyare karargâhına nüzul edemez. 

îşibu hava gemisinden eşya ihracı, geminin evvelemirde teerit edilmiş ve eşyasının da, lüzumu 
takdirinde, işbu mukavelenamenin 10 ncu maddesinde derpiş edilmiş olan tedabire tâbi tutulmuş 
olması şartlarının ifasına vabestedir. 

Mezkûr gemi, yolcularından karaya çıkmak isteyenleri, sıhhî makamca mevzu tedabire riayet 
• etmeleri şartile, karaya çıkarmağa mezun olacaktır. 

Hava gemisi, hali tecritte bulunmak şartile, mahrukat, yedek malzeme, erzak ve su yükletebilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Nihaî ahkâm 

Elli sekizinci madde 

Yüksek Âkit Taraflardan ikisi veya ikiden fazlası, işbu mukavelename esasastı dahilinde, hava 
sıhhiye nizamatında mevcut muayyen bazı noktaları ve alelhusus, 3: noü kısmın 2 nci faslı ahkâ
mının kendi arazileri dahilinde sureti tatbiki hakkında hususî itilâflar aktine muhtardırlar. 

Bu kabîl itilâflarla 46 nci maddede istihdaf edilmiş olanların, meriyete girdikleri andan iti
baren ve 7 nci maddede derpiş edilmiş olan şeraite tevfikan, gerek Umumî hıfzıssıhha beynelmilel 
ofisine, gerek Havaî seyrüsefer beynelmilel komisyonuna tebliği muktazidir. 

Elli dokuzuncu madde 

İşbu mukavelenamenin tefsiri hususumda Yüksek Akit Taraflar, aralarında ihtilâf zuhur eyle
diği takdirde, herhangi bir, prosedüre müracaattan evvel Umumî hıfzıssıhha beynehnile ofisi daimî 
komitesinin mütaleasını istihsal hususunda mutabık kalmışlardır. 

Altmışıncı madde 

12 nci maddenin son fıkrasile mevzu hükme halel gelmemek üzere, Yüksek Âkit Taraflar, ken
di tayyare karargâhlarında cari sıhhî muamelât husıusunda, diğer Yüksek Âkit Tarafların hava 
gemilerine, kendi millî hava gemilerine tatbik ettikleri tarifeyi tatbik eylemeyi tahhüt ederler. 

Bu tarife mümkün mertebe mutedil olacak ve 7 nci maddedeki şerait dairesinde, gerek Umu
mî hıfzıssıhha beynelmilel ofisine, gerek Havaî seyrüsefer beynelmilel komisyonuna tebliğ edile
cektir. 
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Altmış birinci madde 

Yüksek Âkit Taraflardan biri işbu mukavelenamede tadilât icrasını' arzu eylediği takdirde, 
bu baptaki teklif atını Felemenk Hükümetine iblâğ edecektir. Mezkûr Hükümet marif etile mese
leden haberdar edilecek olan Umumî hıfzıssıhha beynelmilel ofisi, münasip görürse mukavelena
meyi muaddil bir protokol kaleme alarak bunu Felemenk Hükümetine isal eyleyecektir. 

Felemenk Hükümeti tarihli bir tamim ile işbu protokol metnini diğer Yüksek Âkit Taraflar 
Hükümetlerine arzeyleyecektir. 

Yükseli Âkit Taraflardan heııbirinin teklif edilen tadilâta muvafakati keyfiyeti, ya tarafların
dan Felemenk Hükümetine sarih bir tasvip cevabı verilmesi veya tamim tarihinden itibaren 12 ay 
zarfında mezkûr Hükümet nezdinde itirazatta bulunulmaması 'suretlerile taayyün edecektir. 

Sarih veya zımnî muvafakat cevaplarının adedi, Yüksek Âkit Taraflar Hükümetlerinin lâa-
kal üçte ikisini temsil eylediği takdirde keyfiyet Felemenk Hükümeti tarafından bir zabıt vara-
kasile tevsik edilecek ve bu zabıt varakası Umumî, hıfzıssıhha beynelmilel ofisile sair Yüksek Âkit 
Taraflar Hükümetlerine gönderilecektir. Protokol mevzubahs zabıt varakasında isimleri mezkûr 
bulunan Hükümetler arasında, zabıt varakası tarihinden itibaren altı aylık bir müddetin inkızasi-
le meriyüliera olacaktır. Protokole iltihak eyleyecekleri zamana kadar, diğer Yüksek Âkit taraf
larca işbu mukavelename tadilâtsız olarak tatbik edilecektir. 

Alitmış ikinci madde 

îşbu mukavelename bu günkü tarihli olacak ve bu tarihten itibaren bir sene zarfında imzalana-
bilecektir. 

Altmış üçüncü madde 

îşbu mukavelename tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün mertebe süratle Felemenk Hü
kümetine tevdi edilecektir. Tasdiknamelerden on kıtasının tevdiini müteakip, bu bapta mezkûr 
Hükümetçe tanzim edilecek olan zabıt varakasının birer' sureti, Yüksek Âkit Taraflar Hükü
metlerine ve umumî hıfzıssıhha beynelmilel ofisine irsal kılınacaktır. îşbu mukavelename, mezkûr 
zabıt varakası tarihinden 120 gün sonra meriyet mevkiine girecektir. 

Muahharan vaki olacak her tasdikname tevdiinde keyfiyet, yukarıda gösterilen usul dairesinde 
tanzim olunacak bir zabıt varakasile tevsik edilecektir. îşibu mukavelename, Yüksek Âkit Taraf
lardan her biri hakkında, tasdiknamelerin tevdiini mübeyyin zabıt varakası tarihinden 120 gün 
sonra meri olacaktır. 

Altmış dördüncü madde 

îşbu mukavelenameyi imzalamamış olan memleketler, ilk on tasdiknamenin tevdiini müş'ir 
zabıt varakası tarihinden itibaren, her an iltihaka kabul olunacaklardır. • 

Her iltihak, diplomasi tariki ile Felemenk Hükümetine tebliğ edilecektir. îltihakname Felemenk 
Hükümetinde kendi 'hazinei evrakına konulacak ve keyfiyet, mukavelenameye dahil bulunan bütün 
memleketler Hukûmetlerile, umumî hıfzıssaıhha beynelmilel ofisine, Hazinei evraka, tevdi tarihinin 
tasrihile, işar edilecektir. Her iltihak, bu tarihten 120 gün sonra muteber olacaktır. 

Altmış beşinci madde 

Yüksek Âkitlerden her biri, imza, tasdik veya iltihak anında, işbu mukavelenameyi kabul etmek 
suretile, müstemlekeleri, himayesi altındaki memleketler, deniz aşın arazisi veya (tabiiyet veya 
mandası altına mevzu arazinin tamamı veya bir kısmı hakkında hiç bir mecburiyet tjokabbül etme
diğini beyan edebilecektir. Bu*takdirde, işbu mukavelename ahkâmı, bu yoldaki beyanatın matufu 
olan arazi hakkında cari olmıyacaktır. 
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Yüksek Âkit Taraflardan her biri, işbu mukavelenamenin, yııkarıki fıkrasında derpiş edilmiş olan 

beyanat mevzuunu teşkil etmiş olan arazinin tamamı veya foir kısmı hakkında tatbiki fikrinde oldu
ğunu, bilâhare Felemenk Hükümetine işar eyliye/bilecektir. 

Kezalik, Yüksek Âkit Taraflardan her biri, 66 ncı maddede mezkûr müddetin inkızasından 
sonra, di/lediği vakit, işbu mukavelenamenin, müstemlekelerde himayesi altındaki memleketlerin ve 
deniz aşırı arazisile tabiiyeti veya mandası altına mevzu arazinin tamamı veya bir kısmı hak
kında tatbik edilmemesi fikrinde olduğunu beyan edebilir; bu takdirde, bu baptaki (beyanna
menin Felemenk Hükümetince hazinei evraka vazı tarihinden bir sene sonra, mukavelename, 
beyanname mevzuunu teşkil eyleyen arazi hakkında kabili tatbik olmayacaktır. 

Felemenk Hükümeti yukarıki ahkâmın tatbikatından olarak, kendisine yapılmış olan tebligat 
ve beyanattan, bunların kendi hazinei evrakına tevdii tarihinin tasrihile, işbu mukavelenameye 
dahil bulunan bütün memleketler Hükümetlerini ve Umumî Hıfzıssıhha Beynelmilel Ofisini haber
dar eyleyecektir. 

Altmış altıncı madde 

îşbu mukavelenameye dahil bulunan memleketlerden her birinin Hükümeti, mukavelename 
ahkâmile beş sene müddetle âmil olduktan sonra, diplomasi tarikile Felemenk Hükümetine tahrirî 
tebliğde bulunmak şartile, dilediği zaman, mukavelenameyi feshedebilir. Feshe mütedair beyan
name, Felemenk Hükümetince kendi hazinei evrakına konulacak ve keyfiyet derhal mukavelena
meye dahil bulunan bütün memleketler Hükûmetlerile Umumî Hıfzıssıhha Beynelmilel Ofisine, tevdi 
tarihile beraber, işar kılınacaktır; her fesih, bu tarihten bir sene sonra muteber olacaktır. 

* 5- ;' f 
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Altmış yedinci madde 

Evvelemirde, vaziülimza Yüksek Akitlerin tasvibine iktiran eylemedikçe, işbu mukavelenamenin 
imzası keyfiyeti hiç 'bir kaydi ihtirazî ile müterafik olmayacaktır. Kezalik, mukavelenameye dahil bu
lunan bütün memleketler tarafından evvelemirde tasvip edilmedikçe, ihtirazî kayitle müterafik tasdik
name tevdii ve mukavelenameye iltihak keyfiyetleri cevapsız bırakılacaktır. 

Tasdikan lilmeal, alâkadar memleketler murahhasları işbu mukavelenameyi imzalamışlardır. 
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Sıra No 5 
Anadolu Ajansı ile on seneye kadar taahhüt icrası için 
Hariciye vekâletine salâhiyet verilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/991) 

T. C. 
Başvekâlet 12-V'- / 9 3 4 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 611195 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Anadolu Ajansı ile on seneye kadar taahhüt icrası için Hariciye vekâletine mezuniyet ve
rilmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7/5/1934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mtıcibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

s 

Esbabı mucibe lâyihası 

1340 senesi bütçesinin müzakeresi esnasında Bütçe encümenince o tarihe kadar Matbuat müdü
riyetinin bir şubesi olarak idare edilmekte olan ajansın resmî bir daire olarak faaliyetine devam 
etmesinde mahzur görülerek muamelâtının bir hususî müesseseye devrine lüzum gösterilmesi üzeri
ne Hükümetçe 1341 senesi bütçe kanununa bir madde ilâve edilmiş ve tesis olunan Anadolu ajansına 
10 sene müddetle ve senevî 150 000 lirayı tecavüz etmemek üzere taahhütte bulunmasına Büyük Mil
let Meclisinin müsaadesi istihsal kılınmıştı. 

Bu maddei kanuniyeye istinaden aktolıman ve hükmü 1935 martında nihayet bulacaik olan muka
velename 'mucibince Anadolu ajansına tevdi olunan: 

1 — Memleket havadislerinin ve Hükümetçe lüzum görülecek neşriyatın bütün dünya memleketle
rine telgrafla irsali, 

2 — Türkiye hakkında hariçte intişar eden yalan ve garazkârane neşriyatın tekzip, tavzih ve 
tekzibi, 

3 — Dünya havadislerinin telgrafla alınarak memleketimiz dahilinde neşir ve tamimi. 
4 — Memleket dahiline ait havadislerin Hükümet merkezinde toplanarak gazetelere tevzii, 
5 — Hükümetçe lüzum görülecek bilûmum tebligatın ifası vazifeleri. 
Bu haikkım yapmış olan Anadolu ajansı son dört sene zarfında gerek istihbaratını, gerek teknik 

vasıtalarını asrî bir hale ifrağ ederek bu husustaki ihtiyacatı tamamen karşılayacak bir hale gel
miştir. 1341 senesi bütçesi ile alınan mezuniyetin müddeti 1351 senesi martında hitam bulacağına ve 
Hükümetçe ihbar ve istihbar muamelâtının ayni şekilde cereyanı muvafık görülmekte olmasına bina
en mezkûr ajansa karşı yeniden ve 10 sene müddetle taahhüt icrasına esas olmak üzere işbu maddei 
kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Hariciye encümeni 

Karar No. 38 
Esas No. 1/991 

19-V -1934 

Yüksek Reisliğe 

Anadolu ajansı ile on seneye kadar taahhüt Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisli-
icrası için Hariciye vekâletine mezuniyet verilme
si hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte encümenimiz
de tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mueibesindeki mütaleaları 
varit ve muvafık gören encümenimiz kanun lâyi
hasını aynen kabul etmiş ve havalesi mucibince 

ğe takdimini kararlaştırmıştır. 

Ha. En. Reisi N. 
Edirne 

Zeki Mesut' 

Aza 
Trabzon 

H. Nebizade 

M. M. 
Edirne 

Zeki Mesut 

Aza 
izmir 

. Halil 

Aza 
Erzincan 

Saffet Ziya 

Aza 
Elâziz 

: Fazü Ahmet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 9 
Esas No. 1/991 

Yüksek Reisliğe 

20 - XI -1934 * 

Anadolu ajansı ile on seneye kadar taallıhüt 
icrası için Hariciye vekâletine mezuniyet verilmesi 
hakkında İcra Vekilleri Heyetince hazırlanan ka
nun lâyihası bu bapta Hariciye encümenince tan
zim edilen mazbata ile birlikte encümenimize ve
rilmiş olmakla Hariciye vekâleti vekili Şükrü Ka
ya ve Anadolu ajansı müdürü umumisi Muvaf
fak Beyler hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu. 

Esbabı mucibede Hükümet tarafınran derme-
yan olunan mütalealar varit ve muvafık görüle
rek lâyiha encümenimizce de aynen kabul edil

miştir. Umumî Heyetin tasvibine 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Bursa Çorum 

Reis vekili 
İsparta 

Müke7rem 

Edirne 
Dr. Galip 
İstanbul 
Sadettin 

Mustafa 
îzmir 
Kâzım 

Faik 
Kayseri 

A. Hilmi 

Manisa 
M. Turgut 

Sivas 
M. Remzi 

arzolunmak 

M. M. 
Bayazıt 

İhsan 

Giresun 
Kâzım 
Kırklareli 
Şevket 

Tokat 
Süreyya 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Anadolu ajansı ile 10 seneye kadar tuahhüdat ic
rası için Hariciye vekilliğine salâhiyet verilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Senevi tediye miktarı 150 000 
lirayı geçmemek üzere Anadolu ajansı ile on se
neye kadar taahhüt icrasına Hariciye vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 mart 1935 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikrna Harici

ye ve Mlaliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 
îk. V. S. I. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

7-V 
M. M. M. 

Zekâi 
Mf. V. 
Hikmet 
G. 1. V. 
Ali Rana 

• 1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 
Muhlis 

)>m<* 
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Sıra NQ 4 
Askerî memnu mmtakalar kanununa göre istimlâk edilen 
gayrimenkul emvalin tediye edilmiyen bedellerinden geri 
kalan kısmının verilme sureti hakkında I 941 numaralı ka

nun lâyihası Miltf Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

17-IV-1934 

B. M.,M. Yüksek Reisliğine 

1110 sayılı kanuna göre istimlâk edilen gayrimenkul emval bedelinden geri kalan kısmı
nın memnu mmtakalar istimlâk bedelinden tediyesi hakkında Milli Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1 4 - I V - 1 9 3 4 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı muçibeşile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1110 numaralı kanunca birinci memnu jmıntaka olarak ilân ve istimlâki lâzımgelen arazi ve 
gayrimenkullerin 700 000 lirayı mütecaviz bulunan bedelleri 1744 nutmaralı. kanun omıcibmcc 1930 
ve 1931 senelerinde tesviyesi icap etmekte idi. 930 senesi bütçesinde bu istimlâke karşı ( 426 570 ) 
lira tahsisat konulmuş ve konulan bu tahsisat mezkûr bedellerin % 75 kâfi geldiği anlaşılmış ve 
Maliye vekâletile vaki muhabere neticesinde kanunun tarifatı mucibince Heyeti Vekile kararilc 
mevcut tahsisat o zamanki tahakkuk eden alacaklılara garameten taksimi icap etmiş ve olsuretle 
muamele ifa edilmiştir. Mütebaki % 25 1er mezkûr kanun mucibince 931 senesinde tediyesi lâzım-
gelmekte ise de 931 senesi bütçesinde ancak bu fasıldan ( 35 000 ) liralık tahsisat alınabilmiştir. 
Bittabi bu tahsisat mevcut bakiyelerin itfasına gayrikâfi gelmiş ve 930, 931 senelerinde ödenmesi 
kanunen meşrut bu borç ödenememiştir. 931 senesinden evel ciheti askeriyece gayrimenkulılere va
zıyet edilerek işgal edilmiş olan ve sahiplerile alâkası bu suretle kalmayan işbu arazinin müte
baki bedellerinin tesviyesi için 932, 933 bütçelerinde ve bütçenin müsaadesi nisbetinde birer mik
tar tahsisat konularak ait oldukları kolordulara göndorilm!iş ve kolordular mezkûr senelerden ka
lan bu borçları bu suretle sahiplerine tesviyesi- cihetine giderek bir çoklarının alâkalarını katet-
miş ve muameleleri hitam bulmayan aksamın da mütebaki bedelleri 934 senesi bütçesinden 
ödenmek üzere teemmül edilmiş iken mezkûr seneler hesabatını rüyet eden Divanı muhasebatça bu 
suretle yapılan sarfiyatı kabul etmeyerek istizaha talikan reddedildiği ve tahakkuk memurlarile 
muhasiplerin müşikil vaziyette kaldıkları görülmüştür. 930 senesine kadar ciheti askeriyece 
vazıyet edilerek 1744 numaralı kanunla 931 senesi nihayetine kadar bedelleri verilmesi lâzımgelen 
işbu gayrimenkul bedellerinin intikal ve veraset muameleleri tekemmül etmemesinden henüz Ha
zineye intikal etmemiş olanlarının veyahut Hazineye intikal edip te bütçe darlığı hasebile tedi
yesi ertesi senelere kalmamış olan borçların itfası bir emri zarurî olmuş ve bu şekilde tediyei 
deyin edememek alacaklıların matluplarının sürüncemede kalmasını ve binnetice şikâyetlerini mu
cip, olagelmekte bulunmuştur. Bu itibarla tanzim edilen kanunun tarif atı senelerinde vazıyet edi-

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar- nıüdürliığü 
Sayı: 6İ915 



len işbu gayrimenkullerin kalan bedelleri ertesi seneler bütçelerine memnu mıntaka, istimlâk be
deli namı altında konulan tahsisattan tesviye ve işbu düyun için nıuhasebei umumiye kanunu
nun 92 nci maddesinin tatbik olunmaması lâzım geldiği hakkında işbu esbabı 'mucibe lâyihası 
tanzim ve takdim kılındı. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. [encümeni < 25 - IV -1934 

Karar No. 23 
Esas No. 1/941 ' 

Yüksek Reisliğe 

1110 numaralı kanuna göre askerî birinci 
memnu mıntaika dahilinde istimlâk edilen gayri
menkul emval 'bedelinden geri kalan kısmının 
tediyesi hakkmda M. M. vekâletince hazırlanıp 
Başvekâletin 17 - IV -1934 tarihli ve 6/915 nu
maralı tezkeresile encümenimize gönderilen ka
nun lâyihası ve esbabı mucibesi M. M. vekâle
tinden gelen memuru bulunduğu halde okundu 
ve görüşüldü 
Askerî birinci memnu mıntakalardaki istimlâk 

bedellerinin 1744 numaralı kanun mucibince 
ödenen kısmımdan geri kalan borcun ödenmesi 
ve M. M. vekâletinin bütçesinin müsaadesi nis-
betinde verilmiş oları paranın ela kabulü ve bu 

1110 sayılı kanuna göre istimlâk edilen em
val bedelinden geri kalan kısmının da memnııı 
mıntakalar istimlâk bedelinden verilmesi hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ka
nım lâyihasının esbabı mucibe mazbatasile bir
likte gönderildiğine dair Başvekâletin 17 hazi
ran 1934 tarih ve 6/915 sayılı tezkeresile Millî 
Müdafaa encümeninin o yoldaki mazbatası en
cümenimize verilmiş olmakla Maliye ve Millî 
Müdafaa vekilliklerinden gönderilen memurlar 

hususta muhase'bei umumiye kanununun 92 nci 
maddesi hükmünün tatbik olunmaması hakkın
daki eslbabı mucibede yazılı mütalealaıra iştirak 
eden encümenimiz noksan görülen lâyihaya 
başlığını ilâve etmek ve maddelerde de bazı de
ğişiklik yapmak suretile kanun lâyihasının ka
bulüne karar vermiştir. Arzolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Aza 
Giresun Diyarbekir Kars 
İhsan Kâzım Muhittin 

Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Malatya Elâziz Tokat 

Şevket M. Nedim Fuat Ziya Mustafa 

hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 
Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında dahi 

açıkça gösterildiği veçhile İHĞ sayılı kanunla 
birinci memnu mıntaka olarak ilân edilen saha . 
içinde kalıp istimlâki lâzımgelen, gayrimenkulle
rin (bedelleri 1 şubat 1931 tarihli ve 1744 sayılı 
kanunun birinci maddesinde yazıldığı veçhile 
1930 ve 1931 seneleri bütçelerinde «Memnu mın
takalar istimlâk bedeli» namile açılacak fasıl
lardan tesviye olunacağı gösterildiği halde is-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. \ 
Bütçe encümeni ' " , . 17 - XI -1934 
M. No. 7 
Esas No. 1/941 

Yüksek Reisliğe 

(S. N.o. 4) 



timlâk bedelinin tutarı olan 730 236 lira 70 ku
ruş bütçe vaziyeti dolayısile tamamen bu iki se
ne bütçelerine konulmamış ve konulabilen dört 
yüz küsur bin lira îcra Vekilleri kararile ve em
lâk sahiplerinin istihkaklarına göre garameten 
dağıtılmıştır. Mütebaki kısmı için dahi 32, 33, 
34 seneleri bütçelerine tahsisat konmuş ve bun
lar dahi kezalik hak sahiplerine garameten da
ğıtılmış ise de bunların bütçedeki fasıl unvan
ları borç mahiyetini haiz 'bulunmadığından Di
vanı muhasebatça «arifleri namına zimmete alın
mıştır. Halbuki mezkûr seneler bütçelerine kon
muş olan bu tahsisatlar yeniden yapılacak is
timlâk bedellerine değil̂  o zamana kadar yapıl
mış olan istimlâk muamelelerine muhtas bulun
duğu cihetle vaki olan sarfiyatın kabul ve mah
subu lâzımgelmektedir. Bu bakıma göre encü
menimiz dahi lâyihayı kabule şayan görmüş ve 
ancak muahher bir kanun olmak itibarile bu 
kanun hükmünün muhasebei umumiye kanunu

nun 92 nci maddesile mtıkayyet addilemeyeceği 
cihetle birinci maddenin son fıkrasına lüzum 
görülmeyerek lâyihadan çıkarılmıştır. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Kâtip 
Balıkesir 
Enver 
Çorum 

Mustafa 
Erzurum 

Aziz 
îzmir 

Kâzım 
Manisa 

M. Turgut 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 

Tokat 
Süreyya 

Edirne 
Faik 

Giresun 
Kâzım 
Kayseri 

A. Hilmi 
Sivas 

M. Remzi 

M. M. 
Bayazıt 

îhsan 

Bursa 
Dr. Galij) 

Elâziz 
H. Tahsin 
İstanbul 
Sadettin 

Kırklareli . 
Şevket 
Yozgat 
S. Sırrı 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Kanım lâyiham. 

MADDE 1 — 1110 numaralı kanuna tevfi
kan (askerî birinci memnu mıntaka dahilinde 
kalıp ciheti askeriyece vaziyet edilmiş olan gay
rimenkul emvalin 1744 numaralı kanun mucibin
ce 1930, 1931 senelerinde tamamen tediye edil
meyen bedellerinden bakiye kalan borçların er
tesi sene (Millî Müdafaa jvekâleti bütçelerine 
memnu mıntaka istimlâk bedeli namı altında 
konulan tahsisattan tediyesi ve işbu düyun için 
muhasebei umumiye kanununun 92 nci madde
sinin tatbik olunmaması kabul edilmiştir. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

14 - IV -1934 
€3ş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Büstü Fua.t 
îkV. S. T. M. V. 

M. Celâl Dr Refik 

M. M. V. 
Zckâi 

Mf. V. 
Hikmet 

(i. T. V. 
Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
7A\ V. 

M uf t Us 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askerî memnu mıntakalarda istimlâk bedelleri
nin tesviyesine dair 17M 'numaralı kanuna ekle

nen kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1110 mumaralı ve 21 haziran 
1927 tarihli askerî memnu ımıntakalar kanununa 
göre askerî birinci memnu mıntaka içerisinde 
kalıp ciheti askeriyece alınmış olan gayrimen
kul emvalin 1744 (numaralı ve İ şubat 1931 ta
rihli kanun mucibince 1930,1931 senelerinde ka
nunen verilmeyen bedellerinden geri kalan 
borçların ertesi seneler Millî Müdafaa vekâleti 
bütçelerine (Menunu mıntaka istimlâk bedeli) 
namı altında konulan ve konulacak olan tahsi
sattan ödenir (ve işbu borç için muhasebei umu
miye kanununun 92 nci maddesinin hükmü 
geçmez). 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

(S. No. 4) 



— 5 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — 21 temmuz 1927 tarih ve 1110 
numaralı askerî memnu mıntakalar jkanununa 
göre askerî birinci memnu mıntaka içerisinde 
kalıp ciheti askeriyece alınmış olan gayrimen
kul emvalin 5 şubat 1931 tarih ve 1744 numa
ralı kanun mucibince 1930 ve 1931 senelerinde 
kanunen verilmeyen bedellerinden geri kalan 
borçlar ertesi seneler Millî Müdafaa vekâleti 
bütçelerine (Memnu mıntaka istimlâk bedeli) 
namı altmda konulan ve konulacak olan tahsi
sattan ödenir. ı 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

(S. No. 4) 




