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SABIK ZABIT HULASASI 

Askerlik miikellefiyeti kanununun bazi maddeleri-
nin tadili hakkmdaki kanun layihasi miizakere edile-
rek bir maddesi Adliye enciimenine tevdi ve diger mad-
deleri kabul edildikten sonra car^amba giinii toplanil-

mak iizere inikad bitirildi. 
Ja§kan Vekili 
Nuri Conker 

Katib 
Kiitahya 

Nasjd Ulug 

Katib 
Coruh 

Ali Zirh 

HA VALE EDlLEN EVRAK 

Layihalar 

1 — Birinci umumi miifettiflik te§kilat kadrosunun 
degigtirilmesi hakkinda kanun layihasi (1/322) (Biit-
ce enciimenine) 

2 — tlsiincii umumi miifettiglik te§kiline dair ka
nun layihasi (1/323) (Dahiliye ve Butge enciimenle-
rine) 

3 — Dordiincii umumi miifettislik te^kiline dair ka
nun layihasi (1/324) (Dahiliye ve Biitce enciimenle-
rine) 

Mazbatalar 

4 — Biiyiik Millet Meclisi 1935 yih birinci te§rin 
ayi hesabi hakkinda Meclis hesablarmm tetkiki encii-
meni mazbatasi (5/20) (Ruznameye) 

B l R l N C l C E L S E 
Agilma saati: 15,25 

BALKAN — Tevfik Fikret Silay 

KATIBLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Ali Zirh (Qoruh) 

BALKAN — Celse agilmistir. 

3 — MttZAKERE EDILEN MADDELER 

BALKAN — Ruznamemizin birinci maddesi 
Cemiyeti akvam tarafmdan ittihaz olunan ted-
birlere aittir. Fakat, Hariciye vekili burada 
yoktur, simdi ruznamenin ikinci maddesine ge-
giyoruz. 

1 — Askerlik mukrllefiijeti kanunuimn bazi 
maddelerinin degistirihnesdne dair kanun layi
hasi ve Milll Mudafaa cnciimewi mazhatast 
(1/258) 

BALKAN — Bu kanunun evvelce enciimene 
giden bir maddesi vardi, madde enciimenden 
gelmistir, okutacagim. 

Madde : 81 
Askerlik gagrna girdikten sonra yaslarmi de-

gistirenlerin yaslarmda yapilan degisikligin as-
kerliklerine tesiri yoktur. Ancak, son yoklama 
gormemis olanlardan niifus kutiigiinde yazili 
yaslari, sahislarma uygun goriilmeyenlerin yas-
larmin tashihini niifus kanununa gore aid oldu-
gu mahkemeden istemek iizere askerlik meclis-
leri veya askerlik daire ve sube reisleri veya 
mahallinin en biiyiik miilkiye memuru tarafm
dan miiddei umumiye miiracaat olunur ve bil-

muhakeme takdir olunacak yasa gore askerlikle-
ri yaptirilir. 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire ve 
sube reislerinin veya mahallinin en biiyiik miilki
ye memurunun istemesi iizerine yaslari degisti-
rilenlerden degisen yaslanna gore son yoklama 
gormemis veya gormekte bulunmus olanlarm ya-
sitlarile yoklamalari yapilir. Arkadaslari son 
yoklama gormiis olanlardan yirmi iig yasmi bi-
tirmemis bulunanlar yalniz muvazzaf hizmete ve 
yirmi uc yasmi bitirmis olanlar 86 nci madde 
hiikmiine tabi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini 
yaptiktan sonra yasrtlarmin bulundugu si-
nrfa gegirilirler. 

Askerlik gagina girmezden evvel yaslarmi de-
gistirenlerin degisen yaslari kabul olunur. Bun-
lardan yaslarmi buyiitmiis olanlar degisen yas
lanna gore arkadaslari son yoklama gormemis 
veya gormekte bulunmus iseler, arkadaslari vec-
hile yoklamalari yapilir. 

Yasrtlan son yoklama gormiis bulunanlar 
hakkinda ise emsallerinin sevkedilmedigine go
re 84 ve sevkedildiklerine gore 86 nci maddeler 
mucibince muamele yapilrr. 
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BALKAN — Madde hakkinda bir miitalea 

var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun ikinci miizakeresini bilahare yapa-
cagiz. 

2 — Akvam Cemiycti tarafmdan ittihaz 
olunan tedbirlerin tntbiki hakkinda kanun Idyi-
hast ve Ilariciue ve tkiimd encilnvenleri mazbata-
lan (1/305) [1] 

DI§ t§LERl BAKANI TEVFIK RU§TU 
ARAS (Izmir) — Cemiyeti Akvama aid vazifele-
rimizin Hukumet tarafmdan tatbiki salahiyetine 
dair tasvibinize arzettigimiz kanunun bu gun ve 
mustaceliyetle muzakeresine miisaade buyurma-
nizi istirham edecegim. Hariciye enciimeni de 
miistaceliyet teklifi yapmistir. 

BA§KAN — Hariciye enciimeni ve Hukumet 
layihanm bu gun ve miistacelen miizakeresini is-
temektedirler. Bunu reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Mustaceliyetle mii-
zakeresi kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkinda miitalea var mi? 
BEtRQ TURKBR (Afyon Karahisar) — Saym 

arkadaslar, italyaya karsi almacak zecri tedbir-
lere Tiirkiye Cumhuriyetinin dahi istirak etmesi 
igin bu gun Yiiksek Kamutay ittifaki ara ile bir 
karar verecektir (Giiriiltuler ve handeler). 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Daha reyler 
toplanmadi. 

BERQ! TURKER (Devamla) — Miisaade bu-
yurulursa, bu meseleye dair bendeniz de iki sbz 
soylemek isterim. Maksadim sizi vereceginiz ka-
rardan geri gevirmek degildir. Ben sirf yurdu
muzu alakadar eden bir meselede, sahsi miilaha-
zatimi huzuru alinizde soylemekle, vazifemi ifa 
etmis olacagimi diisunerek kiirsiiye giktrm. 

Saym arkadaslar, bu gun, Tiirkiye Oiimhuri
yetinin yiiksek siyaseti sudur: 

Yurdumuzun miidafaasmi yenilmez, yilmaz, 
kahraman askerlerimize tevdi ettikten sonra, 
dunyanin her ulusu ile dost yasamak, ve sulh ve 
bans iginde yurdumuzun ticari, iktisadi, imar, 
kiiltiir ve sair islere kuvvet vermektir. Bir de, 
yurdumuzu asla alakadar etmeyen kavgalardan 
uzak durmak siyaseti vardrr ki, buna da bita-
raflik derler, ve bitaraflik sulhle beraber yiiriir. 

Bu giin, Italya - Habesistan harbi dolayisile 

1̂] 7 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

ve bizim de Uluslar Kurumunun iiyesi olmak ha-
sebile bu kurumun konseyi, Italyaya karsi ali-
nacak zecri tedbirlere bizim de istirak etmemizi 
istiyor. 

§imdi, italya bizden mal alryor ve bu mem-
leketle olan ticaretimizin inkisaf edebilecegi bir 
zamanda, zecri tedbirlere istirak edersek, olabi-
lir ki, italya, aramizdaki ticari mimasebatmi 
kessin, ve atide bizden mal almamaga karar ver-
sin. Bundan maada italya ile akdettigimiz tica-
ret muahedesinin vadesi hulul etmistir. Zecri 
tedbirlere istirakimiz bittabi bu muahedenin tec-
didine bir mani teskil edecektir. 

Biz, Uluslar Kurumunun kararma istirak et-
mek suretile, italya ile cari olan ticari miina-
sebetimizi felce ugratsak, acaba Uluslar Kuru-
mu, bu fedakarliga, karsi bize, ne gibi maddi ve 
ameli « Compensation » temin edecektir? 

«Compensation» meselesini «KiiQiik Antand» 
iiyeleri ve Romanya murahhasi Bay Titulesko en 
evvel Uluslar Kurumu konseyinde mevzubahs et-
mislerdir ve alkislanmislardir. irtibat komitesi 
bir takim vaidlerde bulunmustur. Italyaya ih-
racat yapan bir Devletin zararmi telafi etmek 
igin ciddi ve ameli bir tedbir almmamistir. §im-
dilik « insaallah ileride bir gare buluruz » mi-
sillu yaldizli vaidlerden baska bir ciddi tedbir 
sureti goremiyorum. 

Benim bildigim bir sey varsa o da, zecri ted
birlere istirak ederken, ticaretimizi sektedar et
mek ihtimali vardir. 

Avrupa diplomasisi esrarengiz bir muamma-
dir. Olabilir ki, yarm, ingiltere ve Fransa Dev-
letleri, italya ile anlassmlar ve bizim, alelacele 
zecri tedbirlere istirakimiz, bizim ticari ve belki 
de siyasi menafiimize dokunsun. 7 kanunusanide 
Fransa ile Italya arasmda aktedilen dostluk mu-
ahedesini unutmayalim. 

Acaba zecri tedbirler isinde bitaraf kalmak 
mumkiin degil mi idi? Bitaraf kalmanin mah-
zuru nedir? 

Ben, italyaya tarafgirlik etmeli idik demiyo-
rum. italya, sulhu ihlal etti, Arsralusal duru-
ma karsi biiytik bir mesuliyet altma girdi ve 
bence pek qok agrr bir hata islemis oldu. Fa-
kat bu sirf kendisine aid esefli bir istir. Her 
halde baskasmin malma goz dikmek menfaat 
igin baskasmm yurdunu istila etmek, hukuku dii-
vele, hukuku milele muhalif hareketlerdir. 

Maalesef, Uluslar kurumu herbin oniine ge-
gemedi, simdi zecri tedbirlerle harbi durdurabi-
lecek mi? Zecri tedbirlerle umumi bir harp dogu-
rabilir diyen diplomatlar vardir. 

Bazi Devletlerin hususi menfaati icabindan 
olan zecri tedbirler, bizi ne derece alakadar eder 
acaba? 

Baska Devletler zecri tedbirler almmasma 
istirak ediyorlarmis. Ben buna karsi itiraz ede-
lim demiyorum. ^ 
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Ben, «ticaretimize ve belki de siyasetimize, 

dokunacak bu ise girismesek olmazmi idi? » di-
yorum. 

Eger yandmiyorsam Uluslar kurumu iiyesi 
olmalarma ragmen zecri tedbirlere istirak et-
mek istemiyen ve bitarafligi tercih eden bir 
iki ulus vardir. Bunlar, «Eger hahi selamet, der-
kenarest» (Giiliismeler) diistunmu kabul etmis-
lerdir. 

Hulasa, incelenmesi lazim gelen noktalar 
s, unlardir: 

a) Zecri tedbirlere istirakimiz, ticaretimizi 
atide ne derece mutazarrir edecektir? 

b) Istirakimize binaen muhtemel zararlan-
miza karsi «Compensation» vesilesi saglam su-
rette temin edilebilecek mi? 

c) Ademi istirakimiz halinde mahzuru ne 
olacak idi? 

d) «Covenant» i imzalayan, fakat zecri ted
birlere istirak etmiyen Devletlerin Uluslar ku-
rumuna karsi vaziyetleri ne olacaktir? 

e) Zecri tedbirlere istirak etmek Uluslar ku
rumu iiyeleri igin cebri mi, yoksa ihtiyari bir 
vazifemi teskil ediyor? 

Sayin arkadaslar, ben sirf yurdumuzun ala-
kasi noktai nazarmdan sahsi miitalealarimi ar-
zettim. Verilecek karar Yuksek Kamutaya ait-
tir. Ancak, mesele oldukga onemlidir. Binajena-
leyh, meseleyi etrafli surette tamik ve tetkik 
etmis oldugnnuza ve yuksek kararmizi ona gore 
vereceginize eminim. (Bravo sesleri). 

HARIClYE V. Dr. TEVFlK RUSTU ARAS 
(Izmir) — Arkadaslar, arsiulusal durumun ne 
kadar onemli bir zamanmda bulundugumuzu 
daha bir kag giin evvel, Biiyiik sefin salahi-
yettar agzindan isittinz. Atatiirk, bu soyle-
vinde Tiirkive dis siyasasmm, ana hattini, 
bir kag kelimede en toplu ve en a§ik olarak 
giziverdi. 

Uraylar kongresinde, birincimiz : «Memle-
ketimiz igin, sulh iginde, intizam iginde ya-
-amanin en piizel bir numunesidir» dedi, Ino-
nii bu soziine sbyle devam etti : «Enternasyo-
nal hayat huzur iginde degildir, biiyiik vaka-
lar milletleri rdk mesgul etmektedir. Biz bu 
hadiseler iginde memleketimizi ^ailelere kap-
tirmamak igin, ciddi bir surette itina ediyo-
ruz. Sulh iginde yasamak, ciddi bir sulh po-
litikasi vapmak, siyasetimizin esasidir; bu 
sulh hayatmi temin etmek igin Tiirkiyenin bag-
landig-i muahedelere dikkatli bir surette ria-
yet etmek siarnnizdir». 

Saym arkadaslarim; 
Bu ^un sizden tasvibini diledigim kanun 

layihasi, iste bizim bu tradisionel siarimizdan 
dogmustur. 

Azasmdan oldugumuz Uluslar sosyetesi, ya-
kin malumunuzdur ki son aylarda, Italya -
Habes ihtilafi ile ugrasti. Biz bu mesele ile 
ancak Milletler Cemiyeti kararlarmm, bizi mec-

bur ettigi olgiide istigal ediyoruz, bunun di-
rinda tarn bir bitarafli^a riayet ederek ise 
kansmak istemiyoruz. Italya ile miinasebeti-
miz evvelki yil, on sene uzatilan, bitaraflrk 
ve dostluk muahedesi gergevesi igindedir ve 
son zamanlarda daha iyilesmistir. 

Habesistanla iiLinasebetimiz normal bir 
haldedir. HukumGiiniz, kendisini agir mesu-
liyetlerle karsi karsiya bulunduran bugimun 
vakalarmi bir taraftan Italya ile iyi miinase-
betlerimizi, diger taraftan Uluslar sosyetesine 
karsi olan vazifelerimizi p"6z oniinde tutarak dik-
katle takib etmek mecburiyetindedir. Arsiulu
sal alemde bir intizam unsuru olan Tiirkiye 
genel sulhun, kollektif emniyet tedbirlerile; 
Milletler Cemiyeti ve.Kellog Misaki gergevele-
ri iginde yamlan mmtakavi misaklarla; zihniyet-
lerde sulha karsi miitemadiyen beslenilecek mu-
habbetlerle; milletlerin her hangi bir tecaviiz 
oniinde kuvvetle karsi koyabilmek kabiliyet ve 
vasitalarim ihmal etmemelerile; ve bundan si-
lahlanma musabakasi gikmamasi igin silahlarm 
adilane tahdidine gare aramakla en iyi koruna-
cagina kaildir. Tiirkiye, Uluslar Cemiyetinde, 
Balkanlar Anlasmasinda ve umumiyetle komsu-
larile ve diger biitiin devletlerle karsilikli koru-
dugu miinasebetlerinde bu kanaatle galismakta-
dir. Memleketimizin mudafaasi eksik veya za-
yif seraite tabi olan yerleri iizerinde hepimizin 
dikkat ve hassasiyetinin boyle huzursuz zaman
larda daha artmis olacagma siibhe yoktur. 

Bu sozlerimle bogazlann vaziyetine isaret et-
tigim derhal yuksek dikkatinizden kagmamistir. 

Miidafaa kudretimizi tamamlamak ihtiyacmi 
her miinasebetle ve her yerde anlatmaga galis-
maktan bir an geri kalmryoruz (Alkislar). Bu 
samimi dilegimizin dost ve alakadar devletler ta-
rafmdan iyi anlasilacagini ve memleket miida-
faasma aid bu eksigin tamamlanacagi giiniin gok 
uzak olmayacagmi iimid etmek isteriz (In^aallah 
sesleri, alkislar). Her halde her hangi bir tehlike 
miisahedesi oniinde bu hususta icab eden tedbir-
leri almakta Hukumetimiz tereddiid etmeyecek-
tir (Bravo sesleri,, siddetli alkislar). 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda ba§-
ka miitalea var mi? Maddelere gegilmesini reyi-
nize arzediyorum. Maddelere gegilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir. 

Akvam Cemiyeti tarafmdan ittihaz olunan ted-
birlerin tatbiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — Akvam Cemiyeti heyeti umu-
miyesince teskil olunan irtibat (Coordination) 
komitesinin misakin 16 nci maddesi mucibince 
Akvam Cemiyeti azalarma terettiib eden veci-
belere aid olarak kabul eyledigi iktisadi ve mail 
tedbirlerin Cemiyet azasmdan bulunan Tiirkiye 
Ciimhuriyeti tarafmdan tatbiki hususunda icab 
eden mukarreratm ittihazma Kamutay tarafm
dan tcra Vekilleri Heyetine salahiyet verilmi§tir. 
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BALKAN — Birinci madde hakkmda miita-

lea var mi? Maddeyi aynen reyinize arzediyo. 
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Aynen reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Ve-
killeri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze-
diyorum. 

TARIK US (Giresun) — Yazi isine aid bir 
noktai nazar arzetmek istiyorum : Birinci mad-
dede (Kamutav tarafmdan) diye bir iabir var-
dir. Kanun Kamutaydan giktigrna gore boyle 
bir ibareye liizum yoktur. 

BALKAN — Madde kabul edilmistir. 
TARIK US (Giresun) — Tarzi tahrir mese-

lesidir. 
DAHILlYE V. §UKRU KAYA (Mugla) — 

Arkadaslar, Maliye ve Dahiliye encumenlerinde 
3 miihim kanunumuz var. Bina ve arazi ver-

g-ilerinin idarei hususiyelere devri hakkmdadir. 

Bir kismi Maliye enciimeninde, digeri de Da
hiliye encumenindedir. Bu kanunlar miihim ve 
mustaceldir. Sene basma yetismesi lazimdir. 
Bunun igin kabul ederseniz Maliye enciimeni 
Dahilive enciimeni ile bir arada olarak miiza-
kere etsinler ve kiil halinde getirsinler. Bunu 
teklif ediyorum (Hay, hay sesleri). 

BALKAN — Dahiliye vekili Bay §iikru Ka-
ya, bina ve arazi vergisine aid uc. kanunun 
bir an evvel intacmm luzumundan bahsettiler. 
Bunun iqm de miisterek bir enciimen teskili-
ni teklif etmektedirler. Teklifleri veghile bu 
miisterek encumenin teskilini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. Teskil edilecek 
miisterek enciimen bu layihayi miistacelen in-
tac edecektir. 

Onceki layiha igin rey vermeyen var mi? 
Rey toplama muamelesi bitmistir. 
Akvam Cemiyeti tarafmdan ittihaz olunan 

tedbirlerin tatbiki hakkindaki layihai kanuni-
yeye (276) zat rey vermistir. Muamele tamam-
dir. Binaenaleyh kanun (276) reyle kabul edil
mistir. 

Ruznamede miizakere edilecek baska madde 
kalmamistrr. Cuma <ninii saat; 15 te toplanil-
mak iizere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

DUZELTME 

3 ncii inikadin sonuna bagli 1 numarali matbuanm 4 ncii 
rmdaki (zevcesi) kelimeleri kaldmlacaktir. 

sayifasmm 11 ve 12 nci satirla-
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A k v a m C e m i y c t i l a r a f i n d a n i t t i h a z o i l m a n I c d b i r l e r i n t u t h i k i l i a k k i u d a k i k a 

n u i i a v c r i l c u i v y l e r h i n c l i c e s i 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 276 

Kabul edenler : 276 
Reddedenler : o 
Mustenkifler : o 

Reye i§tirak etmeyenler : 117 
Miinhaller : 6 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya 
Comal AkQin 
Ilaydar Qercjel 
.Mebrure Goneny 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giindiiz 
Esref Dcmirel 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okm en 
Miisfik Ay as! i 
Itasim Aktar 
$akir Kinaci 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arican 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Bahkesir 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Selc.uk 
Sabiha Goketil 

Bayazid 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Onier 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
M itat Kuzay 
^iikrii Giilez 

Burdur 
Ibrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Patin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Geryeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
SJekibe tnsel 

Qanakkale 
Hilmi Ergeneli 
§iikru Yasm 
Ziya Gevher Etili 

Qankxrx 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Ttiziin 

Fund Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Miinir Qagd 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazan Samanli 
Eiuiu Asian Tokad 
General Sefik Tiirsan 
Haydar Riistii Oktem 
Necib Ali Kuyiika 

Diyarbekir 
General Kazim Seviik-
tekin 
Iluriyc Oniz 
Riistii Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdtilhak Firat 
Aziz Samih titer 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soy demir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
Necib Asim Yaziksiz 
§iikni Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
tstamat Ozdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Remzi Giires 

Oiresun 
General Ihsan Sokmen 
Ilakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer KIIIQ 

Miinir Akkaya 

Oumusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Oymen 
General §iikrii Gokberk 
Halil Etem Eldem 
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Hamdi Giirsoy 
Sadettin Uraz 
Salah Cimcoz 
Tuggeneral Hakki ^i-
nasi Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamuisal 

Izmir 

Benal Arman 
General Kazim Inane, 
Halil Mentese 
Hasan Ali Yucel 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibraliim Demiralay 
Kamal tJnal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz 
M. Fuad Kopriilu 
General Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
Nuri Tama<j 
Sami Erkman 
§erif tlden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Hasan Perid Perker 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 
Suleymau Demirezen 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
Ziihtii Akm 

Kir$ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 

1 : 5 13-11 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 

Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Ressam ^evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kiitahya 
Di. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atulay 
Ibrahim Dalkilic, 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Nasid Ulug 
Omer Ding 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
General Ismet Inonii 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kazrm Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Yasar 0 zey 

Mara§ 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 

1935 C : 1 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
§iikrii Kaya 

Mu§ 
Hakkr Kilicoglu 
§evki Qiloglu 
§ukrij. Ataman 

Nigdfr 
Ahmed Vefik Uluc,ay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Ha id Mengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
J .imed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tun eel 
Meliha Ula§ 
Memed Glinesdogdu 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Damar Arikoglu 
Esma Nayman 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Miistak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib tTstiin 
Hulusi Orueoglu 
Hlisamettin Okan 

Sivas 

Mitat §iikru Bleda 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha G&rkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag" 
Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
$akir Kesebir 

Tohad 

Galib Pekel 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trdbzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirn IQOZ 

Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragib Ozdemiroglu 
Rifat Vardar 
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Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Dr. Taptas 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sokmen 

Aydtn 
Dr. Mazhar Germen 

BahJeesir 
Cemal Esener 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
ITacim Kezer 
Ismail Hakkr Uzungar-
srli 
Orgc Evren 

Bayazid 
Hal id Bayrak 

a. A.) 

BUecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Cambo] 
Tsmail Hakki Uzmay 
IMitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 

[Beye i§tirak 

QanakJtale I 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Qorum 
Ali Riza Ozencj 
Tsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Mazhar Miifid Kansu 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (tzinli) 
Ziilfii Tigrel 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykag 

Eskisehir 
Rmin Sazak 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer I 

Gazi Anteb 
Ali KIIKJ 

Nuri Conker I 
(Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gilmusane 
Ali $evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atac, 

tqel 
Kmin tnankur 
Fcrid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
General Refet Bele 
Hayrullah Ergin 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistu Aras 
(Bakan) 

etmeyenler] 

Hamdi Aksoy 
Memed Sadettin Epik-
men 
§iikru Saracoglu 
(Bakan) 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Silki §erif Eken 

Kayseri 
Ferruh Giipgup 
Nahid Kerven 
Veli Yasin 

Ktrklareli 
§evket Odiil 

Ktrsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 

Knnyn 
Ali Muzaffer Go'ker 
Ali Riza Siirel 
Kazim Giirel 
Mustafa lOken 

Kiltahya 
Dr. Lutfi Kirdar 

Malatpa 
Emrullah Barkan 
General Osman Konta-
gel 
Vasif Ciray 

Manisa 
Kani Akeken 
Refik tnce 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkogln 

Maras 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Mi tat Alam 

Mar din 
trfan Ferid Alpava 

Mugla 
Or. Hiiseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Mus 
Naki Yucekok 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
General Naci Eldcniz 
Hilmi Uran 
Omer Bi§er 

Siird 

Hulki Aydin 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 

riiisrev Gerede 
tsmail Memed Ugur 

Tekirdag 
Yahya Kemal Bcyatlt 

Tokad 

General Sitki tike 

(tzinli) 

Iliirrem Ergun 

Trabzon 

Hamdi Olkiimen 
FUrri Day 
Siileyman Sirn Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin YurdakrJ 
Muhitlin Dincjsoy 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekei 

Zonguldak 
Celal Sahir Erozan 
Halil Turkmen 
Receb Ziihtii Soyak 

T. B. M. M. Maffiaast 



S. Sayisi:7 
Akvam Cemiyeti tarafmdan ittihaz olunan tedbirlerin tat-

biki hakkinda kanun layihasi ve Hariciye ve Iktisad 
encumenleri mazbatalan (1/305) 

T. C. 
Ba§vekalet 7 - X / - 1935 

Kararlar mudiirlugii 
Sayi 6/3217 

B. M. M. Yuksek Reisligine 

Akvam Cemiyeti tarafmdan ittihaz olunan tedbirlerin tatbiki hakkinda Hariciye Vekilllgince 
hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 5-XI-Q35 te Yuksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun 
l&yihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. inonii 

Esbabi mucibe 

Te§rinievvel bidayetinde Habes. imparatorunun Cemiyeti akvam meclisine harekati harbi-
yenin ba§lami§ oldugunu bildirmesi iizerine, italya murahhasi haric olarak, Meclisin diger 
azasindan te§ekkiil eden On iicler komitesi mutearrizi tayin etmek iizere 5 te§rinievvelde 
Fransa, Ingiltere, Portekiz, Romanya, §ili ve Danimarka mumessillerinden murekkeb bir Altilar 
komitesi te§kil etmi§ idi. 

Bu komite, 6 te§rinievvelde Cemiyeti akvam misakinin l 2 nci maddesile vaki teahhiidat 
hilafina olarak italya Hiikumetinin harbe miiracaat eyledigi neticesine varmi§tir. 

Meclis, bu raporu tasvib ederek, 7 te§rinivvel tarihinde, italya Hiikumetinin « Misaktaki 
teahhiidler hilafina olarak harbe miiracaat ettigine » ittifak i!e karar verdi. 

10 te§rinievvel tarihinde Cemiyeti akvam heyeti umumiyesi, italyamn muhalefeti ve 
Avusturya ile Macaristamn istinkafma kar§i; ittifak ile 16 nci maddenin istilzam ettigi ted-
birleri kararla§tirmak iizere bir irtibat (Coordination) komitesi tesjdl ederek miizakeratim talik 
eyledi. irtibat Komitesi, Italya ve Habesjstandan maada Cemiyet azasindan bulunan elli iic Devlet 
Delegelerinden te§ekkiil etmi§tir. irtibat komitesi, i l te§rinievvelde Fransa. Arjantin, ingiltere 
Yugoslavya, Belgika, Tiirkiye, Rusya, Polonya, ispanya, Cenubi Afrika, Kanada, Yunanistan, 
Felemenk, Romanya, isveg ve isvicre Devletlerinden murekkeb bir Komite tesjdl etti. Bu 
Komite azasimn adedi Portekiz Delegesinin riyasete intihabi ve Meksikamn da ilavesile on 
sekize baligoldu. On sekizler komitasi mesaisini ikmal edip irtibat Komitesine arzetti; ve 
irtibat Komitesi 11 : 19 - te§rinievvelde; 

1 - Esliha, muhimmat ve harb malzemesi ihracati; 
2 - Mali tedbirler; 
3 - italyan emtiasi idhalinin meni; 
4 - itaiyaya vaki bazi ihracat iizerine ambargo vazi; 
5 - Miitekabil miizaheretin tanzimi. 
Hakkinda, miitercem suretleri melfuf, 5 karar ittihaz eyledi. 
Cemiyeti Akvam azasindan olmak itibarile 16 nci madde mucibince deruhde ettigimiz teah-
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hudler dahilinde olan bu kararlann memleketimizce de tatbiki igin Kamutay tarafindan 
Hukumete salahiyet verilmesi luzumuna binaen melfuf kanun layihasi takdim edilmi§tir. 

Hariciye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 

Hariciye encumeni 

Karar No. 2 

Esas No. 1/305 

- XI - 1935 

Ytiksek Beislige 

Ajkvam Cemiyeti taraf indan ittihaz olunan 

tedbirlerin tatbiki hakkmda Hariciye vekilligin-

ce hazir lanan ve Icra Vekilleri Heyetince 

5 - X I - 1935 de Yiiksek Meclise arzi kararlaHti-

r i lan kanun layihasi ve esbabi mucibesi 7-XI-1935 

persembe gunii Har ic iye vekili hazir oldugu hal-

de encumenimizce tetkik edildi. 

Hiikumetin esbabi mucibesini muvafik goren 

oneiimenimiz kanun layihasini tasvib etmis ve 

mcselenin ehemmiyetini goz oniindc tu t a rak la-

y ihanm miistacelen miizakeresi dilegilc Umumi 

lieyetin tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Reis-

lige takdimine ka ra r veumistir. 

Hariciye E 

Trabzon 

Hasan Saka 

Aza 

Izmir 

Halil 

Aza 

Kars 

MuhUtin Akyuz 

R. M. M. 

Sivas 

Necmettin 

Afta 

Nigde 

Kamil trdelp 

Aza 

Diyarbekir 

Z. M. Alsan 

Kat ib 

Kastamonu 

$. llden 

Aza 

Antalya 

Dr. C. Tunca 

Aza, 

Tokad 

N. Poroy 

Iktisad encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 

iktisad encumeni 

Karar No. 2 

Esas No. 1/305 

11 - XT - 1935 

Yiiksek Reislige 

Akvam Cemiyeti taraf indan ittihaz oilman ted-

ibirlerin tatbiki hakkmda Hariciye vekilligince ha-

zirlanib Icra Vekilleri Heyetinin 5 - X I -1935 top-

Ian t ismda Kamutaya sunulan kanun layihasi ve 

Hariciye encumeni mazbatasi enciimenimize veril-

mekle Dis Bakani hazir oldugu halde tetkik ve 

miizakere o lundu: 

Layihaya bagli Akvam Cemiyeti k a r a r l a n 

memleketimizin ekonomi vaziyeti noktasmdan ya-

pacagi tesir itibarile enciimeniraiz taraf indan tet

kik odilmis ve bu hususta Dis Bakanindan uzun 

izahat alinmistir. Neticede bu unukarrerat ta mem-

leketimiz iiriinlerini dis pazarlara satmaktan me-

neden hiq bir kayde tesadiif odilmediginden layi-

hanin aynen kabuliine ka ra r verilmistir. 

Umumi IIeye stce miistacelen mim 
uzerc Yiiksek Reislige sunuldu. 

Ik. E. Reisi N. 
(riresun 

Is. Sabuncu 

Aza 
Zonguldak 

II. Karabacak 

Aza 
Samsun 

Ali Tunah 

Aza 
Giresun. 

Muzaffer Kihc 

M. M. 

Dr. 1 

Aza 
Konya 

Hamdi Dikmen 

Aza 
Kayseri 

S. Demirezer 

Aza 
Izmir 

Benal Numan 

ike re edilmek 

Katib 
Nigde 

rt Ferid Talay 

Aza 
Griimiisane 
Edib Tor 

Aza 
Izmir 

H. Aksoy 

Aza, 
Zonguldak 

Esad 

( S. Sayisi : 7 ) 
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Ht)KttfMETlN TEKLlFt 

Akvam cemiyeti tarafmdan ittihaz olunan ted
birlerin tatbiki liakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Akvam cemiyeti heyeti umu-
miyesince teskil olunan irtibat (Coordination) 
komitesinin misakm 16 nci maddesi mucibince 
Akvam cemiyeti azalarma terettiip eden veci-
belere aid olarak kabul eyledigi iktisadi ve mali 
tedbirlerin cemiyet azasmdan bulunan Tiirkiye 
Cumhuriyeti tarafmdan tatbiki hususunda icab 
eden mukarreratm ittihazma Kamutay tarafm
dan tcra VeMlleri heyetine salahiyet verilmis-
tir. 

MADE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma tcra Ve-
killeri heyeti memurdur. 

Bs. V. 
1. Iridnii 

Da. V. 
S. Kaya 

Mf. V. 
S. Arikan 

S. t. M. V. 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. I. V. 

XI - 935 
M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrah 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Dr. R. Saydam Rana Tarhan MuJilis Erkmcn 

( S. Sayist : 7 ) 
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Irtibat komitesi tarafmdan 11 tesrinievvel 1935 tarihinde kabul edilen birinci teklif 

Esliha, miihimmat ve harb malzemesi ihracati 

Paktm 16 nci maddesi nmcibince kendilerine terettub eden mu'vMlofiyetlerin icrasim Akvam 
Cemiyeti azasi Hukumetlere kolaylastinnak iizere asagidaki tedbirhvin simdiden kabuJii ieab et-
mektedir: 

J — Halen Habesistana cephane veya mevaddi harbiye, si I ah ihrae ve transition men veya tah-
did tedbirlcri tatbik etmektc olan Akvam Cemiyeti azasi HiikumetLer bu tedbirlcri kaldiracak-
lardir. 

2 — Akvam Cemiyeti azasi Hukiimetlcr, ftalya veya omm elindcki anemleketlere muteveccih 
ilisik listede mukayyed, silah, cephane ve harb mevaddriiin ihfae, ve tekrar ihracr veya trarisitini 
derhal menedcoeklerdir, 

3 — Akvam Cemiyeti azasi Hukumetler, ttalyadan gayri bir inemlekete ihrae edilen, ilisik 
listede isimleri yazih, silah, cephane ve harb mevaddmin dogrudan dogniya veya bilvasita ttal-
ya veya Italya hakimiyeti altmdaki memleketlere tekrar ihrae edilmemosi ieju muktazi tedbirlcri «• 
alacaklardir. 

4 — 2 ve 3 neii paragraflarda derpis edilen tedbirler, icra halinde buliman mnkaveJelere de 
tatbik olunuriar. 

Her Hiikiimet, yukanki hukiimlere tevfikan almis olacagi tedbirlcri, Akvam Cemiyeti Katibi 
umumiligi delaletile, en yakin bir zamanda Komiteye bildireeeklerdir. 

Esliha, muhimmiat ve harb malzemesi addedilen maddeler 

Kategori 1 — 1 - Tiifekler ve karabineler ile namlulari. 
2 - Her gapita miteralyozlar, makinali tiifek ve makinali tabanca ile namlulan. 
3 - Her gapta top, obiis ve havan toplari ile kundaklari, namlulan ve firenleri. 
4 - Yukanki 1 ve 2 numaralarda tadad edilen silahlara imahsus cebliane, yukanki 3 numarada 

yazili silahlara mahsus dolu ve bos mermiler vc bu toplar icjn hazirlanmis sevk barutu. 
5 - Dolu veya bos kumbara, bombalar, torpidolar ve torpiller ile bunlari atmaga veya patlat-

maga mahsus aletler. 
6 - Muharebe arabalan, zirhli arabalar vc trenler, her tiirlii zirhlar. 

Kategori 2 — Ugak gemilerile denizalti gemileri dahil oldugu halde her smif harb gemileri. 

Kategori 3 — 1 - Havadan agir veya havadan hafif, montaji yapilmis veya yapilmamis hava 
teknelerile onlann pervaneleri, ftizolajlan, at is tiirelleri, tekneleri, ampenajlari ve in is takimlan. 

2 - Hava teknelerine mahsus motorler. 

Kategori 4 — 630 gram agirliktan fazla agirligi olan otomatik revolverler ve tabanealar ile 
isbu anaddelere mahsus cebhane. 

Kategori 5 — 1 - Kimya veya yangin harbine yarayan, alev sagan ve her turlu piiskuriicu 
aletler, 

2 - Hardal gazi, Lewiside, Methylersine di chloree, Ethylarsine di chloree ve kimya yahud 
yangin harbine yarayan diger biiitun mustahzarat, 

3 - Harb barutu ve mevaddi infilakiye. 

( S. Sayisi : 7 ) 
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Irtibat komitesi tarafmdan 14 tesrini evvel 1935 tarihinde kabul edilen ikinci teklif 

Mali teklifler 

Pafetin 16 nci maddesi mucibince kendilerine terettiib eden miikellefiyetlerin icrasini Akvam Ce-
miyeti azasi Hiikumetlere kolaylastirmak iizere simdiden asagidaki hukiimlerin kabulii iea'b eder: 

Akvam Cemiyeti azasi Hiikumetler asagidaki muameleleri imkansiz birakmak iizere ieab eden bii-
tiin tedbirleri derhal alacaklardir: 

1 — Italya Hiikumetine dogrudan dogruya veya bilvasita ikrazat ve Italya Hiikumeti tarafmdan dog
rudan dogruya veya bilvasita, Italyada veya ahar bir mahalde Qikarilan istikrazlara istirak, 

2 — Dogrudan dogruya veya dolayisile Italya Hiikumeti nam ve hesabma her tiirlii banka ve 
saire kredisi ile keza ItalyaHukumetine gerek dogrudan dogruya gerek bilvasita ikrazi tazammun 
eden her tiirlii mukavelelerin avans, agik kredi veya sair herhangi bir suretle ierasi, 

3 — Italya arazisindeki umumi eamialarla tesekkiil) hakiki veya hiikmi eshas hesabma dogrudan dog
ruya veya bilvasita yapilacak her tiirlii ikrazat ve keza Italyada veya ahar bir yerde bu gibi istikraz
lara istirak, 

4 — Italya arazisinde miiesses umumi camialar (tesekkiil) veya hakiki veya hiikmi eshas nam ve he
sabma dogrudan dogruya veya bilvasita her tiirlii banka ve saire kredilerile keza bunlar hesabma 
gerek dogrudan dogruya gerek bilvasita ikrazi tazammun eden her tiirlii mukavelatm avans, agik 
kredi veya sair her hangi bir suretle ierasi, 

5 — Italya arazisinde miiesses umumi eamia (tesekkul) ler ile hakiki veya hiikmi sahislar nam ve 
hesabma yapilan hisse senedati ihraci veya sermaye talebleri ve keza Italyada veya sair yerlerde yapilan 
ibu gibi hisse senedati ihracile sermaye taleblerine istirak, 

6 — Birinciden besinci fikraya kadar derpis edilen muamelat, ister dogrudan dogruya ,ister her 
hangi bir tabiiyetteki mutavassitlar tarafmdan yapilmak istensin, bu muameleleri imkansiz birakmak 
icjin Hukuimetler icab eden her tiirlii tedbirleri alacaklardir. 

Hiikumetler, tavsiye edilen tedbirlerden yeni kanun isdarcna mahal birakmadan tatbik edilebilecek-
leri derhal tatbika, ve teklif edilen tedbirlerin 31 tesriniewel 1935 tarihinden itibaren tatbikini filen 
temin etmek igin icab eden tedabiri ittihaza davet olunurlar. * 

Icab eden kanunlari bu muddet zarfinda temin edemeyeeek mevkiden ibulunan Hukumetlerin bun-
lari hangi tarihte temin edebilecekleri hakkinda, Komiteyi, Katibiumumilik vasitasile haberdar etme-
leri rica olunur. 

Yukaridaki ahkam mucibince ittihaz ettigi kararlari Akvam Cemiyeti Katibiumumiligi vasitasile 
Komiteye en kisa bir muddet zarfinda bildirmege her Hiikumet meduvdur. 

Irtibat komitesi tarafmdan 19 - X -1935 tarihinde kabul edilen Ucimcii teklif 

ttalyan emtiasi ithalinin meni 

Paktm 16 nci maddesi mucibince kendilerine terettiib eden miikellefiyetlerin icrasini Akvam 
Cemiyeti azasi Hiikumetlere kolaylastirmak iizere asagidaki tedbirlerin kabulii icab etmektedir: 

1 — Akvam Cemiyeti azasi Hiikumetler Italyadan veya Italya hakimiyeti altmda bulunan 
memleketlerden geiecek olan altm ve giimus nakid ve kiilgelerinden maada bilumum emtiamn 
ithalini, bunlarm mahalli sevki neresi olursa olsun, menedeceklerdir. 
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2 — Italyada veya Italya hakimiyeti altindaki arazide istihsal edilib ahar bir memlekettc ta-

dilata ugraimis olan ziraat mevaddi ile tieari emtia ve koza krsmen Italya veya Italya hakimiyc-
tino tabi memleketlerde ve kismen do baska bir memJekette imal edilmis olan emtia isbu mem-
nuiyet hukmiine tabi addedilecektir. Su kadar var ki, isbu emtiadan Italya veya Italya hakimi
yeti altrnda hnlunan memleketlerden kati surette (,'ikibda son ihracat memleketini torkedineeye 
kadar ngramis oldnklari tadliat dolayisile eski kiymetlerine nazaran yiizde yirmi bes veya dalia 
ziyade bir nisbctte kiymetlcnmis olanlan bu memnuiyete dahil degildir. 

3 — Cari mukavele mevzuu olan emtia meinmiiyetten istisna, edilmeyocektir. 

4 — Memiuiiyetin tatbikma baslandigi sirada yola crkmrs bulunan emtia momnuiyetteri istis
na, edileeektir. 

isbu hiikmiin tatbiki hususunda ve kendileri iein idari bir suhnlet olmak iizere Hiikumetler 
Italyadan nakliyat iein lazimgelen normal miiddeti nazari itibare alarak emtianin memnuiyete 
tabi olmaya baslayacagi rauvafik tarihi tesbit edcbilirler. 

5 — Italyadan veya Italya hakimiyetinde.ki arazideii gelen yolenlarin zati esyalari dahi keza 
memnuiyetten miistesna tutulabilir. 

Tavsiye edilen tedbirler hususunda musterek ve miimkim mertebe ayni za.manda yapilacak bir 
hareket temini matlub ve miiltezem oldugundan bir Hiikumetin bn tedbirleri hangi tarihtc tatbika 
hazir olabilecegini on kisa bir miiddet zarfinda ve nihayet 2cS tosrinievvel tarihinde katibiinnumi-
lik vasitasile Komiteye bildirmesi rica olunur. 

Alman oevablara nazaran bn tedbirlcrin mevkii tatbika ginmesi tannin i tesbit etmek iizere Ir
tibat komitesi 31 tcsrinievvel tarihinde toplanacaktir. 

Irtibat komitesi tarafmdan 10 - IX - 1935 tarihinde kabul edilen dorduncii teklif 

Ihracat anibargosu 

Paktin 16 nci maddesi mueibince kendilorino teretttib eden mukellefiyctlerin icrasinr Akvam Oe-
mi yeti azasi Hukfimetlere kolaylastirmak iizere asagidaki tedbirlerin kabnlu ioa/b eder: 

1 — Ajkvam Oemiyeti azasi Htiikumetler Irtibat Komitesinin 1 numaralr teklifinin tatbikmr ati-
doki mevaddm Italyaya veya Italya hakimiyeti altindaki yerlere ihrac, veya tekrar ihraci hususuna 
tesmil edeeekler ve binnetice isbu ihrac, veya tekrar ihrag menedilecektir: 

a) At, katir, merkeb, deve ve nakliyatta kullanilan sair hayvanlar, 
b) Kauguk, 
c) Bokasit, alominyom, alumin (Immzu alominyom) ham demirle her turlii demir, krom, manganz, 

nikel, titan, vanalyom ve bunlarin ham madenleri ve demirle karisik halitalari (keza ferro molibyen, 
ferro - silisyom, ferro - siliko - manganez, ferro - siliko - manganez - alominyom) kalay ve ham kalay-
lar. 

Yukaridaki (C) listesi zikredilen madenlerin biitiin ham isekillermi, tasfiye edilmis madenlerin 
curuf ve halitalarini da ihtiva eder. 

2 — Akvam Cemiyeti azasi Hiikumetler yukarida birinei fikrada zikredilen mevaddm Italyaya veya 
Italya hakimiyeti altindaki yerlerden gayri mahallere sevkedildiklcri takdirde tekrar dogrudan dog-
ruya veya dolayisile Italyaya veya Italya hakimiyeti altindaki yerlere ihrac edilmemeleri iqm icab 
eden tedbirleri alacaklardir. 
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3 — Yukaridaki 1 nci ve 2 nci fikralarda derpis edilen tedbirler meri kontratolara da tatbik edile-

eektir. 

4 — Memnuiyetin tatibikina baslanacagi sirada yola grkmis olan emtia bu memnuiyetten istisna edi-
lecektir. Isbu hiikmiin tatbiki 'hususmida ve kendileri k}in idari bir suhulet olmak iizere Hiikumetler 
Italyaya ve Italya hSkimiyeti altinda olan yerlere nakliyat igin lazimgelen normal miiddeti nazari iti-
ibare alarak emtianin memnuiyete tabi olmaya baslayacagi muvafik tarihi tesbit edebilirler. 

* 
# * 

Tavsiye edilen tedbirler hususunda miisterek ve imimkiin mertebe ayni za.manda yapilacak bir hare-
ket temini matlub ve miiltezem oldugundan her Hiikumetin bu tedbirleri hangi taribte tatbika Ihazir 
olabilecegini en kisa bir 'muddet zarfinda ve nihayet 28 tesrinievvel 1935 tarihinde katibiumivmilik vasi-
tasiile Komiteye bildirmesi riea olunur. Almacak cevablara gore bu tedbirlerin hangi tarihte mevkii 
meriyete girecegini tesbit iqin Irtibat Komitesi 31 tesrinievvel tarihinde toplanacaktir. 

* 

leabi halinde yukariki tekliflerin sair bazi ticari mevadda da tesmili hakkmda Irtibat Komitcsinin 
dikkat nazari celbedilmistir. Irtibat Komitesi bu babda faideli gorecegi tedbirleri Hiikumetlere arzet-
mekle 18 ler Komitesini tavzif eder. 

Besinci teklif 

Miitekabil miizaheretin tanzimi 

Irtibat komitesi, paktin 16 nci maddesi mucibince ittihaz edilecek iktisadi ve mali tedbirlerin itat-
bikinda Akvam ccmiyeti azasinm birbirine miitekabilen rrrazaheret etmegi karar altina aldiklarina 
dair olan mezkur maddenin iic.uncii fikrasi mucibince kendilerine tevecciih eden mukellefiyetler 
hakkmda bilumum Hiikuimetlerin dikkat nazarlanni hasseten celbeder. 

I 

Bu miikellefiyetleri mevkii file koymak icin Akvam cemiyeti azasi Hiikumetler: 
A - 16 nci maddenin icrasi zimninda ittihaz edilen tedbirlerden hie, birinin miieyyideleri tat

bik eden herhangi bir memleketi, miisarik memleketlerin Italya ile akdetmis olduklari ticari iftilaf-
lann en ziyade miazhan miisaade millet kaydina dair olan maddeleri itibarile miiemmen menfa-
atlerden mahrum etmomesi icjn derhal icab eden tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

B - Herbiri kendi memleketinin ihtiyaci hududu dairesindc, mensei Italya olan ithalat yerine imii-
sarik Devletlerden gelen miimasil mahsulleri ikame etmek iizere miinasib tedbirleri alacaklardir. 

C - Emtia satislarcni tezyid etmek ve bu suretle, miieyyidelerin tatbiki neticesi olarak, 
Italyadaki mahreclerin ziyami telafi etmek iizere herhangi bir zarara ducar olmus miisarik bir 
Devletle, iktisadi miieyyideler tatbik mevkiine komilur konulmaz, miizakerata girismeyi kabul 
ederler. 

D - Derpis edilen ticari mevad icin, zarara dugar olmadiklan takdirde, B. C. fikralan muci
bince ve bu mevad icin riichaniyet verilmesi halinde, en ziyade mazhari miisaade millet kaydinin 
tatbikini taleb etmekten tevakki edeceklerdir. 
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II 

iBu maksadla Hiikumetler - icab ettigi takdirde 18 ler Komitesinin muavenetile - mevcnd mii-
kellefiyetleri Imdudu dairesinde vc Irtibat komitesi Huikuk tali komitesinin merbut miitaleasini 
nazari itibare alarak asagidaki tedbirleri kabul etmek imkanini bilhassa tetkik edeceklerdir: 

1 — Miieyyidelerin tatbiki neticesi olarak italyada mahrec kaybetmis memleketler lehine bu 
memleketlerden ihracati miinasib tedbirlerle tezyid etmek, 

2 — Bu tezayiidii teshil etmek maksadile miitekabil miizaheret miikellefiyetlerini ve Akvam 
Cciniyeti arazi olub da mueyyidelere istirak etmeyen bazi Uevletler ticaretinin bu miieyyidelerin 
tatbikindan istihsal edebilecegi menfaatleri nazari itibare alarak bu memleketler ihracatmi miina
sib tedbirlerle ve munsifane bir nisbette tenzil etmek, 

3 — Italya piyasasinda mal satisile alakadar olub miieyyidelerin tatbiki neticesi olarak za-
rara ducjar olacak muesseselcrlc bu mallari normal bir tarzda ithal eden miiessesat arasmda 
ticari alis verisi ellerindeki her turlii vesaitle teshil ve tesvik etmek, 

4 - Mueyyidelerin tatbikindan mutevellid olarak Italyada kaybedileu mahrecleri telafi etmek *» 
iizere mal satisi ic/m arsiulusal bir sistemin tanzimine sureti umiiimiyede istirak etmek. 

# y 
* # 

Bundan maada bu Dcvletler ticari tedabirin kafi derecede arsiulusal bir yardim temin etmc-
si halinde bu tedhirlerc inzimam ettirilecek mali ve sair tedbirler imkanini ayni serait dahilin-
dc tetkik edeceklerdir. 

I l l 

Icabi halinde, isbu leklifin ikinci kismmm basinda derpis edilen muzahercti alakadar Ilukii-
metlere temin ctmesini Irtibat komitesi 18 ler komitesinden rica eder. 

Miitekabil miizaheret 

Irtibat komitesi tarafmdan 1-1 birinci tesrin 1935 tarihinde kabul edilen beyannamr (Declaration). 

Paktin 16 nci maddesi mucibincc kendilerine terettiib eden mukcllefiyetlerin icrasini Akvam Cemi-
yeti azalari Hukfimetlerine teshil etmek iizere 16 nci maddeye tevfikan alinacak tedabiri istihdaf eden 
her hangi bir teklifin mezlmr madden in asagidaki abkamina istinaden tesbit edildigi kabul edilir: 

« Bundan maada Oemiyet azalari bu madde mucibincc alinacak iktisadi ve mali tedbirlerin tat
bikindan tahaddus cdebilecek ziyan ve zararlari asgari bir hadde indirmek Iqhi birbirlerine yardim et
mek hususunda mutabiktirlar. Bu azalar pakti ihlal eden Devlet tarafmdan kderinden birine karsi 
tevcih edilebilecek her hangi bir mahsus tedbirc mukavemet etmek iizere keza birbirlerine yardim 
ederler ». 
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Paktm 16 nci maddesinden dogan miikellefiyetlerin icrast 

Irtibat Komitesi tarafmdan 16 tesrinievvel 1935 tarihinde ittihaz edilen karar (Resolution) 

Irtibat Komitesi, 
Teklif etmis oldugu ve bilahare teklif edebilecegi tedbirlerin seri ve miiessir bir surette tatbikinm 

temini matlub bulundugunu; 
Her memleketin bunun tatbikini hukuku ammesi kaidelerine ve bilhassa muahedelerin icrasi husu-

sunda Hukumetinin salahiyetine tevfikan temin edebilecegini nazari itibare alarak: 

Derhatir ettirir ki, Akvam Cemiyeti azalari Paktin 16 nci maddesinden dogan taahhiidlerle bagli 
olduklarmdan isbu taahhudlere hareketlerini, matlub biitiin siiratle, tevfik edebilmek vaziyetine geg-
mek ic,in icab eden tedbirleri ittihaz etmekle vazif edardirlar. 

-•>»• i f l > - f l - < & •<—• 

( S. Sayisi : 7 ) 



M 

i 

•0 


